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Candidatos rebatem a Justiça Eleitoral
José Carlos Melaré (PDT), Paulo Alves (PV) e Aldo Sanson (PSDB) tiveram suas candidaturas questionadas pelo Ministério Público Eleitoral
Paróquia Nossa Sra. Aparecida
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PROGRAMAÇÃO - A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Tietê, promove a festa em louvor à padroeira do Brasil com o tema
“Com Maria, em Família, revestir-se da palavra”. Hoje, 9 de outubro, a novena ocorrerá às 19h30. Na parte recreativa, a quermesse será por drive-thru neste sábado, 10 de outubro, das 18h30 às 21h30 e, neste domingo, 11 de outubro, das 11 às 14 horas.
Na segunda, 12 de outubro, as missas serão realizadas em três horários às 7h30, 9h30 e 11h30.
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EDITORIAL

É preciso saber viver!

Agende-se

Morte: esta palavra desperta o medo no coração das pessoas,
que a consideram tão incompreensível quanto inevitável, porém,
mal conseguem falar a respeito. Esta é uma reação compreensível, pelo fato de que tantas pessoas pensam sobre a vida como
nada mais que um estado no qual o corpo humano está biologicamente ativo.
A filosofia existencialista, materialista e espiritualista, por
exemplo, diz que o homem entra em depressão por medo da
vida e também da morte. Na verdade, o mistério da morte é parte
do enigma da alma e da vida em si. Ou seja, entender a morte
significa realmente entender a vida.
É certo que a morte um dia chegará para todos! Você está
preparado para o que vai acontecer? Para alguns, morrer significa
dormir e acordar entre amigos em um belo lugar. Para outros,
é um processo lento, doloroso, triste e que pode levar décadas
para se concretizar. Este assunto exige estudo profundo, mas
uma forma sucinta é dizer que a morte nem sempre é considerada a etapa final de uma vida ou mesmo a solução mais fácil dos
problemas.
Se você é daquelas pessoas que estão enfrentando difícil fase
de sua existência, com escassez de recursos, enfermidades ou
desafios pessoais (na vida familiar ou não) e está se sentindo
abatido, vale a pena uma reflexão. Diante de possíveis angústias,
não há outro remédio senão a paciência e a confiança na vida,
que sempre nos reserva o melhor ou o que temos necessidade de
enfrentar para aprender. O fato, porém, é que precisamos sempre resistir aos embates do cotidiano com muita coragem, fé e
determinação.
Viver é algo extraordinário e tudo, mas tudo mesmo, passa!
Para que se entregar ao desespero? Há razões de sobra para sorrir! Na verdade, a oportunidade de viver e aprender é muito rica
para ser desprezada. Pense no tesouro que é sua vida e a da sua
família! Jamais se deixe enganar pela ilusão. Confie e prossiga!
Afinal, a nossa vida inteira é uma preparação para a morte.
Em relação à vida e à morte fica a seguinte reflexão: esta pandemia nos remeteu a pensar muito no nosso existir e, principalmente no aumento de casos de insatisfação existencial, não é
mesmo? Portanto, este é um momento ideal para se perguntar:
qual é o valor da vida e por quais motivos eu vivo?
Na verdade, esta reflexão deve reavivar nosso sentido da vida
e deve promover uma mudança nas relações de comportamento.
Precisamos ser mais amistosos, fraternos, amigos e companheiros. Somos humanos, sujeitos aos erros e, para tanto, precisamos
nos suportar mais. Quem sabe esse é momento de vivenciar o
ensinamento de Jesus Cristo: “Amai-vos uns aos outros, assim
como Eu vos amei”.

ALMOÇO MINEIRO O Lions
Clube de Cerquilho promove
neste domingo, 11 de outubro,
das 11 às 14h30, o Almoço Mineiro drive-thru com retirada
no local. Adesão custa R$30
e, no cardápio, tem arroz, tutu
de feijão, couve, linguiça, torresmo, banana milanesa e bisteca suína. Endereço é avenida
Lions Clube, 513, no Parque
das Árvores. A renda será revertida para duas instituições
da cidade: Casa da Criança e
Lar São José. Informe-se pelo
telefone (15)99108-9875.

PARA ENCERRAR
“Para todos os males, há dois remédios: o tempo e o silêncio”
- autor desconhecido.

BAZAR SOLIDÁRIO A Associação de Voluntários Anônimos de Cerquilho (Avac) arrecada doações para o Bazar
Solidário em prol dos animais,
que ocorrerá nesta segunda,
12 de outubro, das 8h30 às 16
horas, na rua São José, 1.795,
na Nova Cerquilho. Estarão à
venda roupas e calçados (adulto e infantil). Preços variam de
R$2 a R$10. Valor arrecadado
será direcionado para as castrações de animais de famílias
de baixa renda do município.
JORNALISMO DIGITAL A
editora-chefe do Nossa Folha,
a jornalista Damana Maria Rodrigues, tem promovido lives
no Instagram, com objetivo
de divulgar histórias de vida,
relatos de superação e dicas
de saúde. O conteúdo tem ido
ao ar às segundas, quartas e
sextas, às 20 horas, no @damanarodrigues. Na próxima
semana, os entrevistados serão a ginecologista e obstetra
Débora Nallin Salvador, Aline
Monteiro (Califórnia) e Paulo
Café (Espanha).
TREINAMENTO ONLINE O

EDIÇÃO
DIGITAL
Em artigos assinados, os conceitos são de
responsabilidade dos colaboradores.
TELEFONES (15)3282-5133 . 3285-1227
E-MAIL nossafolha@fasternet.com.br
SITE: jornalnossafolha.com.br

Bicadinhas da semana
Procon-SP está com inscrições
abertas para cursos online e
gratuitos sobre direitos e deveres do consumidor voltados
para quem compra e também
para quem vende no comércio,
com informações importantes
que estão na cartilha do consumidor. Na quarta, 14 de outubro, haverá a palestra Orientação Financeira. Para participar,
deve ser feita a inscrição no
procon.sp.gov.br/epdc/
ESPETÁCULO
ONLINE
O Grupo Teatral “Gente De
Quem” prossegue com as
apresentações da peça “As
Peripécias da Côrte de Lá” em
EAD: Um Encontro com a Vitalidade Eterna”. Transmissão
ocorre pela plataforma digital
Zoom nas seguintes datas: 17
e 24 de outubro. Convites custam R$10. As vendas ocorrem
pelo seguinte telefone de contato (15)99781-8747.
OPORTUNIDADE O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas (Sebrae) realiza a
Semana da Transformação Digital, de 19 a 23 de outubro,
das 19 às 21 horas. Durante
estes dias, serão oferecidos
eventos gratuitos, em formato
online, a partir das 19 horas,
que abordarão temas como
estratégias e ferramentas que
ajudam a aumentar o volume
de vendas e a utilização das redes sociais para se comunicar
e atrair clientes. As inscrições
para a Semana da Transformação Digital podem ser feitas através do link https://bit.
ly/3iIJBNB. Na segunda, 19 de
outubro, o encontro abordará
o tema “Como configurar o
Google Meu Negócio e Como
anunciar no Google Ads”.

MÁSCARA Mesmo em época de pandemia, o brasileiro não
perde o bom humor. Prova disso é o meme postado por Nelci
Maria Foltran Mori: “Ainda bem que as mães não cumpriram
as promessas de ‘vou te arrancar as orelhas’. Já pensou onde a
gente ia segurar a máscara?”. Quem concorda?
PASSEIO Outro meme bem engraçado veio das redes sociais de Regina Russo, com o seguinte pensamento: “A vontade de bater perna é grande, mas o medo de bater as botas é
maior”. Melhor respeitar, né, Regina?
TOLERÂNCIA ZERO Quem teve seu momento de tolerância
zero foi Adriano Santana (Ótica Vallerini), com este post da
página Agostinho Sincero: “Não sei o quem é pior, quem fala
cuspindo ou quem fala tocando na gente”. Difícil saber, hein?
DANÇARINO Os fofoqueiros de plantão disseram que Talão Madeira, o eterno goleiro reserva do Aesc, precisa, com urgência, de aulas de dança com o professor Carlinhos de Jesus.
Tudo porque, segundo as más línguas, Talão dançando parece
um boneco de posto de gasolina. É isso mesmo, pessoal?
QUITUTES As borboletas do jardim contaram que a palmeirense Regina Zambianco continua a postar nas redes sociais suas culinárias que dão água na boca. Os amigos não
veem a hora que a quarentena acabe para tomar um cafezinho
e saborear as delícias preparadas por Regina.
COVID-19 A querida Diva Hernandes (Lili) publicou a cômica conversa de duas idosas em tempo de pandemia. Uma delas
diz: “Ontem, na novela, um ator começou a tossir. Desliguei
logo a TV. Podia ser covid!”. A outra idosa afirma: “Mas você é
burra! Por que não colocou a máscara?”.
CALORZÃO Um meme bem divertido destes dias quentes
de Primavera foi postado nas redes sociais por Maria Láquis. O
meme é assim: “Nova estação do Brasil: ‘Eutono no inferno’”.
Os amantes do calor concordam com Láquis?
LEITORA ASSÍDUA Terezinha Orsolini é leitora assídua
deste semanário e aprovou o formato digital deste jornal com
mais de seis décadas de informação e credibilidade. A equipe
do Nossa Folha agradece o carinho e o prestígio!
PRESENTES O popular Ricardo “Bial” Pupato completou
nova idade na sexta, 2 de outubro, e recebeu vários presentes
dos amigos. Fran e Bete Piveta, por exemplo, o presentearam
com um chaveiro da Canção Nova e um terço de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já da Valéria Vallerini (Ótica Vallerini),
ele ganhou um delicioso bolo e uma toalha bordada com o seu
nome. Parabéns, Ricardo!

HORÁRIOS DAS MISSAS

Sábado: 10 de outubro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
Domingo: 11 de outubro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: não haverá missa neste mês.
SANTA CATARINA: não haverá missa neste mês.
SANTO ANTONIO: missa na segunda quarta às 20 horas e celebração
da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: missa na terceira quarta às 20 horas
e celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: não haverá missa neste mês.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
SANTA EDWIGES: missa na segunda sexta às 19h30 e celebração da
palavra aos domingos às 8h30.
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 19h30 e celebração
da palavra aos domingos às 9h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
IGREJA SANTA TERESINHA
Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às
12 e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA:
Durante semana não é obrigatório senha:
Terça: às 19h30 e sexta: às 19h30 (online).
**Aos fins de semana, é obrigatória a retirada de senha na secretaria.
Sábado: às 19 horas, domingo: às 8 horas e às 19 horas (online).
Senhas disponíveis de terça a sábado.
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Polícia investiga morte de ciclista de 34 anos
Diego Alcides Dias Magalhães transitava pela ponte “Zenóbio Saccon”, quando, por motivos a esclarecer, caiu no Ribeirão da Serra em Tietê
Arquivo Facebook

Vítima morava no
Terras de Santa Maria
e deixou dois filhos
Em Tietê, a Polícia Civil investiga a morte do ciclista Diego Alcides Dias Magalhães, 34
anos, cujo corpo foi encontra-

do já sem vida no Ribeirão da
Serra na tarde da quarta, 7 de
outubro.
A vítima transitava com
sua bicicleta pela ponte “Zenóbio Saccon”, que dá acesso ao
bairro Terras de Santa Maria,
quando, por motivos a esclarecer, acabou caindo nas águas
do ribeirão.
A Polícia Militar foi acionada, bem como a equipe da Funerária De Paula para fazer a
retirada do corpo, levado para
o Instituto Médico Legal (IML)
de Sorocaba.
A Polícia Civil de Tietê solicitou a realização de exame
necroscópico para averiguar a
causa da morte.
A vítima Diego Alcides Dias
Magalhães deixou dois filhos
e foi sepultado no Cemitério
Municipal de Tietê.
CONTRABANDO - Em Tietê, na terça, 6 de outubro, um

motorista foi preso por contrabando na Rodovia Marechal
Rondon (SP-300).
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, cerca de 600
caixas de cigarros do Paraguai
foram encontradas dentro do
caminhão durante abordagem
na altura do quilômetro 157.
Dentro destas caixas tinham
aproximadamente 300 mil maços sem nota fiscal.
Ainda segundo a corporação, o veículo saiu de Tapejara, no Paraná, e seguia viagem
sentido São Paulo. O motorista
foi levado à Polícia Federal de
Piracicaba e preso por contrabando.
PORTE ILEGAL DE ARMA
- Ainda em Tietê, na manhã da
terça, 6 de outubro, policiais
militares receberam uma denúncia de porte ilegal de arma
de fogo e caça ilegal de animais no bairro Zambianco.

De posse das informações
e com a autorização do proprietário, os policiais militares
seguiram para o local indicado
e ingressaram na fazenda. Na
propriedade, os PMs visualizaram um homem, de 46 anos,
escondendo três espingardas
em um arbusto. Durante averiguação, foram localizados, no
esconderijo, uma espingarda
calibre 36, duas espingardas
de pressão e três cartuchos calibre 36 intactos.
O suspeito foi conduzido à
Delegacia de Polícia de Tietê,
onde permaneceu à disposição
da Justiça.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- Também em Tietê, na noite
da segunda, 5 de outubro, policiais militares prenderam um
homem de 37 anos, residente
no bairro São Pedro, durante
uma briga de casal.
Neste dia, o acusado ame-

açou matar a esposa, de 41
anos. Na ocorrência, os PMs
apreenderam um revólver
calibre 38 com numeração
suprimida e municiado, totalizando 53 munições intactas
de calibre 38, duas munições
de calibre 38 deflagradas, três
munições de calibre 32 intactas e duas munições calibre 28
intactas, além de um coldre.
Diante dos fatos, o homem
de 37 anos foi encaminhado à
Delegacia de Polícia de Tietê e
terminou preso por lesão corporal, violência doméstica e
porte ilegal de arma.
FURTO - Em Tietê, uma
farmácia instalada na rua Tenente Gelás, no Centro, foi furtada na tarde da terça, 29 de
setembro, por dois homens e
uma mulher.
A supervisora do estabelecimento comercial notou a
falta de alguns produtos de

perfumaria e, ao verificar nas
câmeras de segurança, viu os
suspeitos furtando comprimidos para saúde capilar e cremes.
O furto foi registrado na
Delegacia de Polícia de Tietê,
que ficou em posse das imagens para identificar os autores do crime.
ACIDENTE - Em Cerquilho,
na quarta, 7 de outubro, houve
um acidente envolveu um veículo de passeio e uma moto
na rotatória entre as avenidas
Corradi Segundo e Antonio
Souto, próximo ao ginásio municipal “Mário Pilon”.
Por motivos a esclarecer,
o carro e a moto se chocaram.
O resgate da Guarda Civil Municipal (GCM) esteve no local
para prestar assistência ao
motociclista, que permaneceu
caído no chão. Não foi divulgado o estado de saúde do rapaz.

CIDADÃO-REPÓRTER

COVID-19

Área verde volta a receber
descarte de lixo após denúncia

Municípios registram Resgate
novos casos
de animais

Flagrante/leitor

Mesmo depois de denúncias, descarte irregular continua ser praticado no Centro
A ousadia de indivíduos
mal intencionados não tem
limites, pois mesmo após denúncia de morador, na última
edição do jornal Nossa Folha,
uma área verde do Centro de
Tietê voltou a ser “depósito”
de descarte de lixo orgânico
e inservíveis. O espaço fica na
rua Leônidas Camargo, na altura da rua Palamede Orsolini.
O local tornou-se um lixão
a céu aberto por conta do acúmulo de materiais orgânicos,
móveis, plásticos, entre outros. Mesmo com uma placa
proibitiva, as pessoas não respeitam a lei.
Em menos de 24 horas
após a Prefeitura providenciar

o recolhimento do lixo e a limpeza da área verde, após denúncia de munícipes, pessoas
mal intencionadas voltaram a
fazer o descarte irregular de
lixo no local. “É inacreditável!
Em menos de um dia depois
da limpeza, nos deparamos
com toda esta sujeira novamente. Será que tem jeito?”,
desabafou o denunciante.
Ainda segundo o leitor
que fez a queixa, a maior parte deste material descartado
é composta por inservíveis,
como, por exemplo, móveis, o
que não é coletado pelos garis
nem pelos recicladores.
“Minhas suspeitas apontam que quem faz isso são

pessoas que moram nas proximidades. É incrível o descaramento e a ousadia de jogar
o lixo debaixo da placa que
proíbe tal ação e alerta para a
penalidade de multa”, revelou
o munícipe.
O leitor sugeriu a instalação de alambrado para proteção da área verde ou, então, de
lixeiras para receberem o lixo
descartado de maneira irregular. “Precisamos de providências, sendo qualquer medida
do Poder Público municipal
bem-vinda, além da conscientização dos munícipes sobre o
descarte irregular de lixo nba
cidade”, finalizou o denunciante.

Os números de novos casos da covid-19 em Tietê, Cerquilho e Jumirim voltaram a
subir, de acordo com os últimos Boletins Epidemiológicos
divulgados pelas Secretarias
Municipais de Saúde destas cidades. Apesar da maioria dos
casos alcançar a cura, as mortes têm sido constantes.
Em Tietê, até o fechamento
desta edição, o município registrava 611 casos da doença,
com 484 curados e 106 em recuperação. O número de mortes permanece em 21 vítimas.
Já em Cerquilho, até o fechamento desta edição, eram
723 casos de covid-19, com
671 pacientes curados e 36 em
recuperação. Total de mortes
em decorrência do novo coronavírus chegava a 16.
Em Jumirim, o número de
casos de covid-19 é de 87, com
apenas uma morte registrada.
Aqueles que estão curados da
doença somam 84 pessoas.
Já o Estado de São Paulo
teve até ontem, 8 de outubro,
36.884 e 1.022.404 casos confirmados. Deste total, 898.416
estão recuperados e 112.063
foram internados e já tiveram
alta hospitalar.
O vírus que causa a covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas
geradas quando uma pessoa
infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito

CLANDESTINO

pesadas para permanecerem
no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies.
DOSES DA VACINA - O Governo Federal estima que terá
140 milhões de doses de vacina contra o novo coronavírus
disponíveis para aplicar na população no primeiro semestre
de 2021.
Segundo divulgado pelo
Ministério da Saúde, o Brasil
optou por adquirir doses para
vacinar 20,2 milhões de pessoas por meio do mecanismo
Covax, da Organização Mundial da Saúde (OMS), além de
já ter acertado a aquisição de
100 milhões de doses da vacina em desenvolvimento pela
AstraZeneca em parceria com
a Universidade de Oxford.
No total, segundo o Ministério da Saúde, serão 40,4 milhões de doses obtidas através
do Covax, uma vez que serão
duas doses por paciente. Para
isso, o Governo Federal editou
uma medida provisória destinando R$1,9 bilhão para a vacina de Oxford/AstraZeneca,
que terá produção nacional no
Brasil pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), e posteriormente outra MP de R$2,5 bilhões para adesão ao Covax.
A expectativa é iniciar a vacinação no primeiro trimestre,
mas reconheceu que pode haver atrasos no cronograma.

A Polícia Civil de Boituva
resgatou mais de 90 animais
em situação de maus-tratos
durante uma operação realizada na quinta, 8 de outubro.
De acordo com a polícia,
vizinhos de uma chácara fizeram denúncias sobre a situação dos animais. Os policiais
foram ao local e encontraram
89 cães e oito gatos que estavam sujos, feridos e mantidos
em gaiolas. Ainda segundo a
polícia, um veterinário constatou que os animais sofriam
maus-tratos e eles foram encaminhados para ONGs.
O delegado Emerson Jesus
Martins disse à imprensa que
estes animais “estavam confinados em jaulas apertadas,
muitos animais doentes e alguns cegos em meio à sujeira,
em condições impróprias de
sobreviver”.
A responsável pelos cães
e gatos alegou à polícia que
os animais foram resgatados
das ruas. “Mas constatamos
que é mentira, porque a maioria deles é de raça”, ressaltou
o delegado. A mulher terminou presa por maus-tratos e
encaminhada à Delegacia de
Boituva, onde permaneceu à
disposição da Justiça.
Conhecido por sua atuação em defesa dos animais,
o delegado e ativista Bruno
Lima acompanhou a ocorrência em Boituva.

SAMAE

SAAEC

CAMPANHA

Desabastecimento afeta
consumidores de Tietê

Altas temperaturas elevam
o consumo de água

Cerquilho Limpa prossegue
em bairros e no Centro

Em Tietê, nos últimos dias,
moradores de bairros, como o
Terras de Santa Maria e Caixa
d’Água, além da região central,
relataram problemas com o
abastecimento de água.
Famílias residentes da Caixa d’Água, por exemplo, disseram que, há pelo menos cinco
dias, enfrentam transtornos
no abastecimento, principalmente quem mora na rua Napoleão Citroni.
No Terras de Santa Maria,
parte da localidade também
permaneceu sem água, assim
como o Centro da cidade, que
ficou com as torneiras secas
na quarta, 7 de outubro.
Diante dos dias de intenso
calor e em plena pandemia da
covid-19, os consumidores cobraram explicações do Serviço
Autônomo Municipal de Água
e Esgoto (Samae) sobre o motivo do desabastecimento, o que
depende para que o problema
seja sanado e quando ocorrerá
a solução do mesmo.
De acordo com a autarquia,
o abastecimento de água do
reservatório central foi interrompido após um problema
durante a troca da bomba,
ocasionando falta de água no

Em nota oficial, o Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
de Cerquilho (Saaec) alertou a
população sobre a realidade
do abastecimento em razão da
estiagem e revelou que o consumo de água no município
cresceu nos últimos dias devido à elevação da temperatura.
Desse modo, o Saaec revelou que esta cada dia mais
difícil manter os níveis dos
reservatórios que abastecem
Cerquilho em seus estados
normais. Diante disso, a autarquia pediu a colaboração
da população em relação ao
consumo consciente deste recurso natural e o uso racional,
evitando o desperdício para
não se deparar com qualquer
ação de racionamento, caso o
problema se agrave.
“A água tratada é um elemento vital para os seres humanos e o ambiente em que
vivem, além de ser importante
econômica e culturalmente.
Porém, é finita e não há possibilidade de consumo ilimitado.
Cada vez mais, a água torna-se
escassa para atender às necessidades das pessoas. Isso se
deve ao crescimento demográfico e à mudança na intensida-

Continua a Campanha Cerquilho Limpa para a retirada
de móveis, como armários,
guarda-roupas, sofás, além de
colchão, assim como de podas
de roçagem de gramas e limpeza de jardins, que devem
estar devidamente ensacados.
Nesta sexta, 9 de outubro,
o serviço de coleta percorre os
bairros Dinapoli I, II e III; São
Francisco I, II e III; Fiesp; Nova
Cerquilho e Jardim Aliança até
a rua São José.
Na próxima semana, de 13
a 16 de outubro, a coleta da
Campanha Cerquilho Limpa
chegará aos bairros Jardim
Aliança; Cidade Jardim; Águas
Claras; CDHU; Residencial Sebastiani; Vila Pedroso; Domingos Grecchi; Taquaral; Distrito
Industrial e Capoava.
No período de 19 a 23 de
outubro, a campanha será realizada nos Residenciais Bellucci, Cattai, Módena, Corrocher,
Real Parque e Flamboyant;
Recanto do Sol; Recanto das
Rosas; Jardim Itália; Portal do
Pilares; Jardim Esplanada e
Centro (da linha do trem sentido Nova Cerquilho).
Já de 26 a 30 de outubro,
o serviço da Campanha Cer-

Centro.
Ainda de acordo com o Samae, a interrupção começou
na terça, 6 de setembro, após
um equipamento se desprender durante a troca da bomba
submersa que havia queimado
no Poço Quatro, instalado na
rua Sete de Setembro.
“A troca é feita por uma
empresa especializada e o serviço minucioso e lento, o que
veio prejudicar no abastecimento no Centro”, explicou a
autarquia.
Ainda segundo revelou o
Samae, em junho deste ano, a
Prefeitura enviou quase R$485
mil para a perfuração de poços
artesianos, cuja licitação ocorreu na terça, 6 de outubro. “Já
há algum tempo, vivenciamos
um grave período de estiagem,
ou seja, um longo intervalo
sem chuva. Isso prejudica de
forma drástica o abastecimento de água nos bairros e no
Centro”, destacou o Samae.
O Samae orientou, ainda,
que os moradores evitem desperdício de água e que os funcionários da autarquia estão
trabalhando incansavelmente
para a solução do problema de
desabastecimento.

de do consumo, com o acréscimo de mais equipamentos
domésticos, que necessitam
de água para o funcionamento. Por isso, é necessário adotar uma política de incentivo
ao uso racional da água, o que
exige mudanças culturais, mobilizando a conscientização da
população. É necessário, ainda,
que se saiba que vivemos ciclos hidrológicos e que a água,
finita, está cada vez mais rara
e cara”, comunicou o Saaec.
Ainda segundo o Samae,
essa escassez tem promovido
ações diversas. Uma delas é a
implantação de programas de
conservação e reuso da água
em diversos países, para garantir o atendimento das diferentes demandas pela água,
tanto no aspecto quantitativo
como no qualitativo.
“Vamos fazer a nossa parte, pois esta conscientização
é um ato de cada um. Pequenos gestos, grandes atitudes.
Agindo assim, a água não faltará. Você é parte fundamental
para que o abastecimento de
toda a cidade ocorra sem risco
de faltar. Se todos fizerem uso
racional, não vai faltar água”,
finalizou a autarquia.

quilho Limpa estará disponível aos Residenciais São Luiz,
Paradiso, Dorighello, Green
Valley, Parque das Árvores,
Parque Alvorada, Vale do Sol,
Galo de Ouro, Recanto da Colina, Colina I e II, Vitória; Vila
São José; Nossa Senhora de
Lourdes; Cecap e Centro (da
linha do trem sentido Galo de
Ouro).
Já o recolhimento de resíduos de podas e cortes de
árvores de área particular só
será feito se a Secretaria da
Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente (Saama) autorizar a realização do serviço.
Vale lembrar que podas e cortes de árvores em calçadas são
responsabilidade da Prefeitura. Se precisar deste serviço,
solicite pelo (15)3384-3470.
Os entulhos de construção
também não são retirados e
o proprietário deve contratar
empresa específica para descartar o referido material corretamente. Por fim, pessoas
que estejam com problema
de limpeza de lotes em suas
ruas devem denunciar a irregularidade ao Setor de Fiscalização da Prefeitura através do
(15)99680-5417 (WhatsApp).

4 Sexta-feira, 9 de outubro de 2020

Nossa Folha . 61 anos

NOVOS ALUNOS

Prorrogadas as inscrições do Projeto Guri
No Polo Tietê, localizado na Oficina Cultural, estão disponíveis vagas para os cursos de canto coral, violão, percussão, violino e violoncelo
As inscrições em formato
online do Projeto Guri para
novos alunos foram prorrogadas até sexta, 16 de outubro.
Nos polos de ensino do Estado de São Paulo, são mais de
30 cursos gratuitos de música
para crianças, adolescentes e
jovens de seis a 17 anos.
No Polo Tietê, estão disponíveis vagas para os cursos
de canto coral (manhã e tarde), violão (manhã), percussão
(manhã e tarde), violino (tarde)
e violoncelo (tarde). As aulas
ocorrem de forma remota em
contraturno escolar. Não é pre-

ciso ter conhecimento musical.
Para fazer a inscrição, o
responsável deve acessar o
link projetoguri.org.br/matricula2020 e preencher identidade do aluno (nome completo, data de nascimento e
número do RG ou Certidão
de Nascimento), endereço, informar se pertence ao grupo
de risco da covid-19 (colocar
sim ou não), informar se o aluno possui deficiência auditiva
(colocar sim ou não), telefone
para contato com DDD (opcional), e-mail (opcional), escola
em que estuda, identidade do

responsável (nome completo, número do RG, telefone e
e-mail), informar o polo de interesse, identificar o curso (1ª
e 2ª opção) e ler a autorização
do uso de imagem. Após o preenchimento, clicar em ‘enviar’
para que seja gerado o protocolo do processo.
ATIVIDADES - O retorno
presencial das aulas será realizado de forma gradual e em
cinco fases, a fim de estabelecer o distanciamento mínimo
entre alunos e educadores.
Dependendo do tamanho
das salas de cada curso, as tur-

mas serão divididas em dois,
três ou quatro grupos, que
poderão ser distribuídos nos
horários de aula dessa turma,
nos dois dias de aula, ao longo
de uma ou duas semanas.
Em Tietê, o polo fica na
Oficina Cultural “Maestro Orlando da Silveira” (Antiga Rodoviária), no Centro.
REDE ESTADUAL - A abertura do período de matrículas para o ano de letivo de
2021 na Rede Estadual teve
início na terça, 6 de outubro,
segundo o governador João
Doria (PSDB).

O prazo para os alunos
que já fazem parte da rede
vai até 16 de outubro e a solicitação deve ser feita pelo
aplicativo Minha Escola SP
ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED).
Para os alunos que ainda
não fazem parte da Rede Estadual, o prazo da matrícula
segue até 30 de outubro.
Por outro lado, o Governo manteve a volta opcional
das aulas para o Ensino Médio e Educação de Jovens e
Adultos (EJA) da Rede Estadual.

PROFISSÕES - A edição
2020 da Fepro On será online nos dias 27, 28 e 29 de
outubro, às 9 horas.
Haverá palestras sobre
carreiras e mercado de trabalho (Leo Fraiman, Renato Albani e Celso Portiolli);
tour virtual; teste vocacional; simulado para o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem); bate-papo com professores e consultores de
carreira; além de bolsas de
estudo de até 100%.
As inscrições podem ser
feitas pelo feproon.com.br.

DESPEDIDA

Morre o geógrafo Wendell Wanderley, um
dos maiores defensores do Rio Sorocaba
Arquivo Facebook

Profissional residia em
Cerquilho e morreu
aos 62 anos
No domingo, 4 de outubro,
a população de Cerquilho despediu-se de um dos maiores
defensores do Rio Sorocaba.
Wendell Rodrigues Wan-

derley faleceu aos 62 anos e
foi sepultado no Cemitério
Antigo do município.
Natural de Londrina, Paraná, Wendell Rodrigues Wanderley era presidente da ONG
Icatu, fundada em 1992. Ele
residia em Cerquilho, município para o qual dedicou sua
vida em prol da causa ambiental e da defesa do Rio Sorocaba.
Geógrafo, Wendell Rodrigues Wanderley coordenou
inúmeras navegações e expedições pelos Rios Sorocaba,
Tietê e Paraná, sempre pronto
para mobilizar a sociedade,
contar causos daqueles que
só quem sabe ouvir as águas
pode contar. Era um grande

incentivador de encontros, diálogos e jornadas em defesa
das águas.
Como produtor rural, era,
acima de tudo, um semeador
de ideias que despertava nos
jovens a vontade de atuar
na área de recursos hídricos.
Wendell valorizava a cultura
do interior paulista, os saberes tradicionais e dizia que
em tempos difíceis e de desafios era bom ouvir os sapos e
o barulho das águas.
Diante de tudo o que representou, a sociedade civil
cerquilhense continuará o seu
legado em defesa da gestão
participativa dos recursos hídricos, do meio ambiente e da
democracia.

FALECIMENTOS
ENIO LUIZ MASSARANI
Faleceu em Tietê, em 2 de
outubro, Enio Luiz Massarani
aos 77 anos. Falecido vivia em
união estável com Rosa Maria
Spezzoto e deixou os filhos
Celia e Sérgio (in memoriam),
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.
LAVINIA JOAQUINA DE
MORAES PLÁCIDO
Faleceu em Cerquilho, em
2 de outubro, Lavinia Joaquina de Moraes Placido aos 88
anos. Falecida era casada com
Aristides Paulino Plácido e
deixou os filhos Junior, Angela e Eliane, além de familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Paf Baccili de Cerquilho e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Antigo
de Cerquilho, sendo sepultado
em jazigo da família.
RICARDO DA SILVA
Faleceu em Porto Feliz, em
2 de outubro, Ricardo da Silva
aos 41 anos. Falecido era casado com Elizangela Caetano
dos Santos Silva e deixou as
filhas Kelli e Ane, 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.
OSWALDO BETAZZI
Faleceu em Tietê, em 2 de
outubro, Oswaldo Betazzi aos
98 anos. Falecido era viúvo de
Maria Lucia Rodrigues Betazzi
e deixou os filhos Vera e Luiz
(in memoriam), 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.
VERA LUCIA ARANTES
Faleceu em Piracicaba, em
3 de outubro, Vera Lucia Arantes aos 73 anos. Falecida era
casada com Antonio Carlos
Rodrigues Arantes e deixou as
filhas Priscila e Teresa, além
de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepultado em
jazigo da família.

ALICE ISABEL S. ANTONIO
Faleceu em Bauru, em 4 de
outubro, Alice Isabel Subitoni
Antonio aos 57 anos. Falecida
era casada com Carlos Alberto
Antonio e deixou as filhas Ligia
e Andreia, 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.
EULINA DE MATOS
Faleceu em Cerquilho, em
4 de outubro, Eulina de Matos
aos 85 anos. Falecida era viúva
de Oliveiro Antonio de Matos e
deixou o filho Ademir, além de
familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho,
sendo sepultado em jazigo da
família.
ZELIA MARIA GRANDO
DE BARROS
Faleceu em Cerquilho, em 4
de outubro, Zelia Maria Grando
de Barros aos 73 anos. Falecida
era casada com Antonio Francisco de Barros e deixou o filho
Altaner e Helmer (in memoriam), além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se
ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo
da família.

outubro, Selma Maria de Almeida Souza aos 58 anos. Falecida vivia em união estável
e deixou os filhos Michele e
Fernando, 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.
DOMINGOS HERRERO
GONELLI
Faleceu em Tietê, em 7 de
outubro, Domingos Herrero
Gonelli aos 89 anos.
Falecido era casado com
Antonia Ercolim Gonelli e deixou os filhos Florival, Marcelo,
Sueli e Luis Antonio, 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.

MARIA JUCELINA
DA SILVA PAULO
Faleceu em Campinas, em
7 de outubro, Maria Jucelina
da Silva aos 84 anos. Falecida
era viúva de Aparecido Avelino de Paulo e deixou os filhos
Maria Aparecida, Cleonice,
Sonia Regina e Helena Maria,
além de familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao
SELMA MARIA DE
Cemitério Municipal de Tietê,
ALMEIDA SOUZA
sendo sepultado em jazigo da
Faleceu em Tietê, em 5 de família.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

FALECIMENTOS
ZÉLIA JAMMAL MATTAR
Faleceu em Cerquilho, em
30 de setembro, Zélia Jammal
Mattar aos 83 anos. Falecida
era viúva de Nicolau Fued Mattar e deixou os filhos Claudia,
Rogério e Ricardo, 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.
PEDRO ANTUNES DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em
1º de outubro, Pedro Antunes
da Silva aos 91 anos. Falecido
era viúvo de Tereza Batista e
deixou os filhos Estela, José,
Reginaldo, Luiz, Rita e Sueli,
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.
FRANCISCO CAMILO
DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em
2 de outubro, Francisco Camilo da Silva aos 80 anos. Falecido era casado com Josefa
Hermínia da Silva e deixou os
filhos Antônio Carlos, Vera
Lucia, Selma Aparecida, Irma
Maria e Paulo Marcos, 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.
IRANY MARTINS
Faleceu em Sorocaba, em 2
de outubro, Irany Martins aos
71 anos. Falecida era casada
com José Alves Martins e deixou os filhos Elaine, Reginaldo, Roberto e Ivani, 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.
ROSALIA MORENO
LOMBARDI
Faleceu em Sorocaba, em
2 de outubro, Rosalia Moreno
Lombardi aos 81 anos. Falecida era casada com Erasmo
Lombardi e deixou os filhos
Eraldo e Roseli Aparecida,
além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório da Paz, em São Roque, e,
após recomendação, dirigiu-se
ao Cemitério da Paz, em São
Roque, sendo sepultado em
jazigo da família.
ULISSES PEREIRA SANTOS
Faleceu em Sorocaba, em
2 de outubro, Ulisses Pereira
Santos aos 35 anos. Falecido
deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao
Cemitério Jardim do Éden, em
Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
ANTONIO FRANCISO
DE LUCA
Faleceu em São Roque, em
3 de outubro, Antonio Francisco de Luca aos 76 anos. Falecido era casado com Maria
Aparecida de Luca e deixou
os filhos Adriano José, Katia
Cilene e Paulo Sérgio, além de
familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se

ao Cemitério Antigo de Cerqui- Campos Fleury aos 70 anos.
lho, sendo sepultado em jazigo Falecido era casado com Vera
da família.
Benedita de Campos Fleury e
deixou o filho Tales e a neta
ZULMIRA ROSA OLIVEIRA
Rayssa, além de familiares.
Faleceu em Tietê, em 3 de
Seu corpo foi velado no Veoutubro, Zulmira Rosa Oliveira lório Grupo De Paula e, após
aos 85 anos. Falecida era viúva recomendação, dirigiu-se ao
de Natalino de Oliveira e deixou Cemitério Municipal de Tietê,
os filhos Nadelson, Cícero, Nel- sendo sepultado em jazigo da
son, Nezelia, Nedelson e Merce- família.
des, além de familiares.
Seu corpo foi velado no VeDIEGO ALCIDES DIAS
lório Grupo De Paula e, após
MAGALHÃES
recomendação, dirigiu-se ao
Faleceu em Tietê, em 7 de
Cemitério Municipal de Tietê, outubro, Diego Alcides Dias
sendo sepultado em jazigo da Magalhães aos 34 anos.
família.
Falecido deixou os filhos
Vitor e Helena, além de famiOTÁVIO EDSON MAIMONE
liares.
Faleceu em Tietê, em 4 de
Seu corpo foi velado no
outubro, Otávio Edson Maimone Velório Grupo De Paula e,
aos 73 anos. Falecido era casado após recomendação, dirigiucom Eliana Neres Ferreira e dei- -se ao Cemitério Municipal
xou familiares.
de Tietê, sendo sepultado em
Seu corpo foi velado no Ve- jazigo da família.
lório Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao
LUIS ANTONIO PEROTI
Cemitério Municipal de Tietê,
Faleceu em Piracicaba, em
sendo sepultado em jazigo da 7 de outubro, Luis Antonio Pefamília.
roti aos 48 anos. Falecido era
casado com Janaína Bissoli e
WENDELL RODRIGUES
deixou o filho Luis Artur, além
WANDERLEY
de familiares.
Faleceu em Cerquilho, em 4
Seu corpo foi velado no Vede outubro, Wendell Rodrigues lório Grupo De Paula e, após
Wanderley aos 62 anos. Falecido recomendação, dirigiu-se ao
deixou familiares.
Cemitério Municipal de Tietê,
Seu corpo dirigiu-se ao Ce- sendo sepultado em jazigo da
mitério Antigo de Cerquilho, família.
sendo sepultado em jazigo da
OLÍVIA SACCON
família.
LUVIZOTTO
Faleceu em Cerquilho,
APARECIDA DA
em 7 de outubro, Olívia SacCONCEIÇÃO GARCIA
Faleceu em Cerquilho, em 6 con Luvizotto aos 86 anos.
de outubro, Aparecida da Con- Falecida era viúva de Mário
ceição Garcia aos 85 anos. Fa- Luvizotto e deixou os filhos
lecida deixou os filhos Eduar- Regina Celis, Reinaldo César,
do e Gisele, além de familiares. Renata Célia e Raquel Celina,
Seu corpo foi velado no além de familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Novo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se Velório Antigo de Cerquilho
ao Cemitério Novo de Cerqui- e, após recomendação, dirilho, sendo sepultado em jazi- giu-se ao Cemitério Antigo
de Cerquilho, sendo sepultago da família.
do em jazigo da família.
JOSÉ INÁCIO DE ANDRADE
BENEDITO RIBEIRO
Faleceu em Tietê, em 6 de
DE PAULA
outubro, José Inácio de AndraFaleceu em Tietê, em 8
de aos 83 anos. Falecido era
casado com Mafalda Mezine de de outubro, Benedito RibeiAndrade e deixou os filhos João, ro de Paula aos 91 anos. FaVicente, Daniel, Deivid, Inês e lecido era viúvo de Benedita
Rodrigues de Barros Paula e
Ivone, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Ce- deixou os filhos Dirce, Marimitério Jardim do Éden, em Tie- na, Alvorinda, Márcia e Silvio,
tê, sendo sepultado em jazigo além de familiares.
Seu corpo foi velado no
da família.
Velório Grupo De Paula e,
após recomendação, dirigiuTALES CAMARGO DE
-se ao Cemitério Municipal
CAMPOS FLEURY
Faleceu em Tietê, em 6 de de Tietê, sendo sepultado em
outubro, Tales Camargo de 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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classificados
Rua dr. Palinuro, 481, Sala 2 - Centro - Tietê/SP
Telefone: (15) 3282-3744 / 3285-1960
Site: www.imobiliariasimon.com.br
E-mail: imobiliaria@imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br

Compra, Venda e Locação
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA – LOTES, CASAS E APARTAMENTOS:
l Lote sem benfeitorias no bairro Vila Zanão, ao
lado da distribuidora de água = R$ 170.000,00.
Aceita permuta com casa em Tietê ou Cerquilho,
com Área do terreno: 10x41 = 410m².
l Barracão no bairro Jardim Bonanza = R$
240.000,00. Acomodações: Serralheria com barracão, tendo 1 escritório e 2 banheiros. Venda com
tudo o que tem dentro. Construção: 80m² de alvenaria e 80m² de barracão.
Casa no Emílio Gardenal = R$ 400.000,00. Acomodações: Sobrado - Piso Inferior: garagem para 2
carros coberto, 2 salas, 1 dormitório, cozinha com
copa, 1 banheiro social. Piso Superior: 2 dormitórios,
sendo 1 suíte. Quintal com área de Churrasqueira e
1 quarto de despejo.
l Sítio com 4,5 alqueires, fica localizado a aproximadamente 10 km do Centro de Rafard, possui
ribeirão na divisa. Ótima renda, com ciclo de abate
em média de 45 dias, sistema integrado. A propriedade é cercada e registrada junto ao MA (Ministério
da Agricultura), conforme exigência dos órgãos competentes. 3 galpões de frango automatizados com 3
aquecedores semi automáticos, capacidade para 80
mil frangos; a metragem dos galpões: 205 mt x 10,5
mt / 210 mt x 10,5 mt / 130 mt x 14 mt 5 silos;1 poço
artesiano com capacidade para 8 mil litros de água
por hora; 1 caixa d’água (reservatório) para 37 mil
litros de água;1 trator Massey Ferguson 65x, ano 73;
1 gerador Bambozzi 50 KVA, 1 máquina de incinerar frango; 1 batedor de cama de frango;1 carreta c/
capacidade p/ 3 toneladas;1 lâmina hidraúlica;1 arado;1 grade;1 terraplanagem pronta (130x114mt); 1
tanque com peixe; 1 canil; 1 casa p/ caseiro; Alicerce
pronto para mais uma casa; Área com pedregulho;
Pasto Bom. OBS: Aceita permuta com chácaras ou
casas em Capivari. Consulte valor e maiores informações!!!
CHÁCARAS, SÍTIOS E FAZENDAS
À VENDA EM TIETÊ E REGIÃO
Acesse nosso site e confira!
www.imobiliariasimon.com.br
LOCAÇÃO DE CASAS, APARTAMENTOS E
SALAS COMERCIAIS EM TIETÊ
l Casa disponível no Piso Superior Altos do Tietê: R$880,00. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, área de serviço e garagem
para 1 carro coberto.
l Casa no Centro próximo a Igreja do Seminário:
2 imóveis disponíveis: Frente e fundo: acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social,
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no fundo
para 1 carro coberto. Valor da locação: Consulte.
l Sobrado: Imóvel no Piso Superior no Centro
= R$1.802,71, Total. Acomodações: 3 dormitórios,
sala de estar, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros
sociais, cozinha, lavanderia coberta. Na parte Inferior: Lavanderia, garagem para 1 carro coberto e 2
descobertos e 1 banheiro social. Valor da locação:
R$1.700,00 aluguel + R$ 102,71 IPTU .
l Casa no Emílio Gardenal: Casa na frente com 3
dormitórios, sala, 1 banheiro social, copa, cozinha
e lavanderia conjugado, garagem para 4 carros coberto. Corredor no fundo com edícula: 1 dormitório,
cozinha, lavanderia e 1 banheiro social. Valor da
locação: Aluguel R$1.000,00 + R$ 40,00, mensal
de IPTU. *Obs.: Imóvel também disponível para
venda, no valor de R$ 270.000,00.
l Casa com excelente localização, no Centro de
Cerquilho - Residencial ou Comercial: Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 1 banheiro social. Quintal com lavanderia e 1 banheiro.
Não possui garagem. Lote 6x28 = 168m². *Obs.:
Valor da locação a negociar, imóvel precisa de
reforma. Aluguel: R$1.000,00 + IPTU R$ 48,00
= R$1.048,00 total. Disponível para venda: R$
320.000,00.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA.
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15 3282-- 5133 anuncie

Creci 59.273
Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br
VENDEM-SE
CASAS
l Jd. Santa Cruz l Jd. Baccili l Centro
l Brasilinha l Vila Justina l Jardim São
Francisco l Povo Feliz l Caixa d‘Água l
Condomínio Nova Tietê l Jardim da Serra l Jardim Bonanza l Altos do Tietê l
Vila Santo André l Terras de Santa Maria.
APARTAMENTOS
l Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela
Vista l Curuçá l Aurélio Persone l das
Nações.
LOTES
l Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Irmãos l Jardim Bonanza l Condomínio
Cidade Jardim l Condomínio Nova Tietê
l RESIDENCIAL TERRA NOVA.
SÍTIOS
l Jumirim l Baronesa l Cruz das Almas
l Ribeirão Fundo l Costa Rica l Rosário
l Mandissununga l Bom Retiro.
CHÁCARAS
l Rodovia Marechal Rondon l Vila 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 Jd. Bonanza l Cohab
l Jardim da Serra l Altos do Tietê l
Galpões comerciais.
l Salas comerciais no Centro, na rua
Tenente Gelás, 1.227.

Contrata pessoas
com necessidades
especiais
Interessados devem enviar
currículo para o e-mail
frangoeste@frangoeste.com.br
ou Caixa Postal 53
OPORTUNIDADES

Municípios disponibilizam
novas vagas da semana

SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros
Ligue:

0800-118023 ou
(14)99165-1106

ANUNCIE
(15)3282-5133
(15)3285-1227

A IGREJA FAMÍLIA EM CRISTO, portadora do
CNPJ 18.919.405/0001-93, localizada no endereço rua Erasmo Demartini Foltran, 235, bairro
Jardim Santa Cruz, na cidade de Tietê, convoca
reunião para nova posse de Diretoria, devido ao
falecimento do antigo presidente.
O novo presidente passará a ser o pastor Benedito Edson Delfino, a realizar-se em 17/10/2020.
Tietê, 9 de outubro de 2020

FEMININO: Recepcionista.
MASCULINO: Auxiliar de Produção / Faxineiro / Coordenador de Produção / Técnico
de Informática / Montador de Esquadrias
/ Operador de Máquina / Serviços Gerais /
Motorista / Operador de Roçadeira / Tratorista / Pedreiro.
FEMININO/MASCULINO: Vendedor / Caseiro / Área de RH-DP / Área Fiscal / Controle
de Qualidade / Estágio Engenharia / Estágio
Exportação / Eletricista de Manutenção /
Aprendiz.

O Balcão de Empregos da
Prefeitura de Tietê disponibiliza vagas para motorista,
auxiliar de eletricista, padeiro,
área de controle de qualidade
acabamento externo, área de
controle de qualidade interno,
açougueiro industrial, serviços gerais, operador de roçadeira costal, tratorista, bombeiro, auxiliar de expedição/
carregamento, eletricista industrial, eletromecânico, mecânico de manutenção, operador de máquinas industriais,
assistente jurídico financeiro,
cozinheiro e caseiro.
Outras informações podem ser obtidas na rua Presidente Kennedy, 23, Centro, ou
através do telefone (15)32852887.
A Refrix admite eletricista
de manutenção, auxiliar de
produção, auxiliar de vendas,
promotor de merchandising,
analista de controle de qualidade, analista de segurança de alimentos, auxiliar de
logística e coordenador de
marketing. E-mail para cadastro do currículo é recrutamento@refrix.com.br, sendo
necessário colocar, no assunto, o nome da vaga.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate) tem
vagas para montador de esquadrias de alumínio, operador de empilhadeira, auxiliar
de operações logísticas, assistente administrativo, assistente logístico, encarregado de
pilotagem,
balconista/auxiliar de padaria, atendente de

oficina mecânica, auxiliar de
cozinha/cozinheira, assistente de serviços gerais, auxiliar
de expedição/carregamento,
eletricista industrial, eletromecânico, mecânico de manutenção, operador de máquinas industriais, assistente de
controle de qualidade, estágio
em Farmácia, encarregado de
limpeza, auxiliar de limpeza,
torneiro mecânico, auxiliar
administrativo, auxiliar de
produção, costureira, costureira/elastiqueira, correspondente bancário, padeiro, auxiliar de padaria, confeiteiro e
estágio em Administração.
Mais informações pelo telefone (15)3384-5652.
A loja Mommy Bolos contrata auxiliar de cozinha, cuja
vaga não precisa ter experiência. Currículo deve ser entregue na rua João Gaiotto, 448,
no Centro.
Há vaga para auxiliar de
cozinha para Cerquilho. Interessados devem enviar currículo pelo e-mail recrutamento@essencialnutricao.com.br.
A Quase Tudo Variedades
de Cerquilho aceita currículos
para as vagas de operador de
caixa, repositor e auxiliar de
escritório. E-mail é quasetudo.
variedades@hotmail.com. No
assunto do e-mail deve constar o cargo pretendido.
A Benassi contrata repositores para as lojas da Coocerqui de Tietê, para as duas
unidades de Cerquilho e Boituva. Os currículos devem ser
enviados para trabalheconosco@benassicampinas.com.br.

UM GRITO DE ALERTA

Cadê a conscientização
da população?

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Diana foi resgatada junto dos seus filhos de um sítio,
onde vivia amarrada. Estava com muitos bernes e bem assustada. Foi cuidada, castrada, vacinada e vermifugada. De
porte grande, ela é dócil e muito carinhosa. Diana se dá bem
com cães machos. Mais informações pelo (15)99739-3002 ou
acesse www.miaujude.com.

Caminhando pelas ruas
da nossa querida Tietê, por
volta das 8h30, deparei-me
com um fato, comum para a
cidade, mas considerado um
absurdo para a época (estamos em tempo de seca).
Com todas as informações dos meios de comunicação pedindo para as pessoas
economizarem água, vi várias
calçadas sendo lavadas com
uma enorme mangueira jorrando esse líquido tão precioso.
Meu Deus, cadê o bom
senso? Cadê a conscientização? Cadê o dever do cidadão? Gente, se pegar uma
vassoura e varrer bem varrido, tirar as folhinhas das entranhas, fica limpo.
Faz bem à saúde, exercita
os braços, pode até conversar com a vizinha à vontade,
não molha o pé, não estraga o
sapato, não dificulta a passagem do pedestre e, o principal, economiza água que está
escassa no planeta.
Pois bem, considerando
tudo isso, vamos colaborar!
Vamos fazer a nossa parte!
Se o vizinho não o faz, oriente-o a economizar. Em vários
municípios brasileiros esta
prática de lavar calçadas em
período de seca é proibida e
gera multa para quem a fizer.
Então, o negócio é “varrer,

varreerrr... varreerrr... para
poder viver!” Ou deixe para
quando a chuva vier.
Aqui vai uma dica para
quem quer mesmo lavar a
calçada: a água da máquina
de lavar roupa, que normalmente iria para o ralo, pode
ser armazenada em um tambor ou qualquer recipiente e
ser utilizada à vontade para
lavagem das calçadas.
Façamos igual ao beija-flor que, ao ver um incêndio
na mata, voou até a água mais
próxima, encheu o biquinho
dela e a soltou em cima do
incêndio?
Ao ver isso, um pássaro
grande disse à pequenina
ave: “Você acha que com essa
gotinha vai apagar todo o incêndio?”. O beija-flor respondeu: “Estou fazendo a minha
parte! Se todos fizerem a sua,
talvez a gente consiga!”.
Pessoas que desperdiçam
água: não fiquem magoadas
por esse grito de alerta. É
que, talvez, nossos descendentes tenham que lutar para
conseguir o que vocês desperdiçam agora.
Como dizia o mestre da
vida, meu estimado pai Aurélio Persone: “Conserve seu
sorriso porque as mágoas são
passageiras!”
Tony Persone, um cidadão preocupado

6 Sexta-feira, 9 de outubro de 2020

Nossa Folha . 61 anos

esportes
SOLIDARIEDADE

Kolombia vence o Torneio Virtual Bem Amigos
Na final pelo sistema shootout, o time campeão derrotou o União Sebastiane por 2 a 1, no Ninho da Coruja, obtendo o título da competição
Fotos César Guitte

Fernando Piska, Pedro, Giovani, Bruno e Alexandre,
da equipe do Kolombia Clube
Chegou ao fim no domingo, 4 de outubro, no Ninho
da Coruja, o Torneio Virtual
do Festival Online Beneficente Bem Amigos 2020, em prol
das crianças carentes, em Cerquilho. Nesta data, o Kolombia Clube sagrou-se campeão
da competição.
Vale lembrar que, em uma

das semifinais, o Kolombia
Clube garantiu a primeira
vaga da final ao vencer Os
Pangas nas três primeiras cobranças.
Já o União Sebastiane e
Gargalo empataram nas três
primeiras cobranças. Nas alternadas, o União Sebastiane
venceu e garantiu a segunda

Bruno, Thiko, Claudinho, Mauro e Walace,
do União Sebastiane
vaga.
Pelo formato shootout, na
final, o Kolombia Clube venceu o União Sebastiane por 2
a 1 e levou o título do Torneio
Virtual do Festival Online Beneficente Bem Amigos 2020.
Além do troféu, os atletas
do Kolombia Clube ganharam
um jogo de uniforme comple-

to com 20 peças. Segundo a
equipe campeã, este conjunto
será doado para algum time
de futebol infantil que esteja
precisando.
A equipe vice-campeã do
União Sebastiane levou para
casa troféu e uma bola.
“Nós, do Bem Amigos, só
temos que agradecer a todas

Os finalistas do Torneio Bem Amigos
realizado no Ninho da Coruja
as equipes participantes, os
patrocinadores e o público
que votou nas equipes. Com
inscrições e patrocínios, foram arrecadados mais de R$1
mil, que serão revertidos em
brinquedos, os quais serão
entregues às crianças carentes da região de Itaoca, cidade
paulista”, informou o ideali-

zador do torneio, Felipe Cesar
de Paula.
Evento Solidário teve o
apoio de AiqFome, Megamax,
Emílio Celulares, Rei do Açai,
Restaurante Guarapó e Solutudo, além da divulgação da
esportista Nayara Garcia, do
César Guitte Esportes e do
jornal Nossa Folha.

VOLEIBOL

Para Giovana David, o esforço é a melhor qualidade do atleta
O jornal Nossa Folha prossegue com a série de entrevistas com as atletas do voleibol
de Tietê. Por ordem de sorteio,
a décima segunda entrevistada
é a Giovana Esteves David.
Nascida em 7 de março do
ano de 2005 em Laranjal Paulista, a oposta/ponteira da categoria Infantil é filha de Thais
Pereira Esteves Schmidt e Fernando de Jesus David, tendo
uma irmã chamada Lívia Esteves David.
A aluna do colégio Objetivo,
de Tietê, acumula os seguintes
títulos: campeã da Série Prata
2018 (Sub-14); terceiro lugar
no Estadual 2018 (Sub-14); e
vice-campeã série prata 2019
(Sub-15) e tem como ídolos do
voleibol Nishida e Ishikawa, da
Seleção Japonesa.

NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
GIOVANA - Comecei em
2016, aos 11 anos, por influência da minha mãe que jogara
quando adolescente. No começo, eu não gostava, mas aprendi a admirar o esporte e, atualmente, sou completamente
apaixonada e grata por tudo
que o vôlei me proporcionou
ao longo destes anos.

NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma frase?
GIOVANA - A minha frase
é: doar-se ao máximo individualmente para um ganho coletivo, sem desistir ou sequer
hesitar.

NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz nas quadras?
GIOVANA - Não me lembro
quem era o nosso adversário,
mas foi um jogo em que estava tudo “perdido”. Vivenciávamos um placar de 2 sets a 0

NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
GIOVANA - A melhor qualidade é o esforço. Já disse Bernardinho, “melhor um atleta
esforçado que um talentoso
acomodado”. Faço das palavras dele, as minhas.

Arquivo pessoal

Giovana tem 15 anos e estuda
no Colégio Objetivo de Tietê
para o outro time. Estávamos
devastadas, mas felizmente
viramos o jogo. Eu juro que
jamais havia sentido tamanha
felicidade! Foi incrível, porque
o nosso trabalho duro não havia sido em vão.
NOSSA FOLHA - Revele

um momento desanimador
nas quadras?
GIOVANA - Estas situações
acontecem quando você mal
entra em quadra e percebe que
as atletas estão desanimadas,
aceitando a derrota. Neste exato momento você pensa: “Isso
aqui é um velório?”

NOSSA FOLHA - Qual é
a importância do professor
Gera Foltran?
GIOVANA - Extrema! Creio
que tudo o que ele nos fala é
importante, não só para o vôlei como também para a vida.
Gera é experiente no assunto
e me sinto lisonjeada por poder aprender com um treinador tão sábio, que pega no pé
e confia na gente até quando
nós mesmas não confiamos.
NOSSA FOLHA - O seu
maior adversário hoje é?
GIOVANA - Eu mesma sou
extremamente autocrítica e
não consigo tolerar erros ou
atitudes insuficientes vindas
de mim, o que faz com que eu
acabe carregando a culpa toda
em meus ombros e termine
por me atrapalhar o resto da
partida.
NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
GIOVANA - Esforço, dedicação e sorte; sim, sorte, toda

e qualquer pequena oportunidade faz a diferença entre o
atleta amador e o profissional,
em todos os âmbitos da vida.
Sucesso sempre vem acompanhado das oportunidades que
são (ou não) oferecidas a você.
NOSSA FOLHA - O que tem
aprendido com a pandemia?
GIOVANA - Tenho aprendido que muita coisa não está no
meu controle e que há certas
situações em que eu não posso
ficar procurando um culpado
ou permanecer remoendo erros. Eu preciso pensar no que
fazer depois e em como corrigir o que já foi feito. Creio que
voltarei mais madura e calma
para as quadras.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual seu maior sonho?
GIOVANA - Definitivamente, é me tornar jogadora e,
quem sabe, ir para a Seleção
Brasileira disputar contra gênios do vôlei mundial e aprender/crescer com o que há de
melhor deles.

HANDEBOL

Talita Simon espera voltar às competições e rever os colegas
Os atletas do handebol, comandados pelos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo
Prado, de Tietê, também estão
no jornal Nossa Folha.
A quarta entrevistada da
série é Talita Pasin Simon, conhecida como Talitinha, nascida em 23 de dezembro de
1987, em Tietê.
Filha de Antonio Florivaldo
Simon e Eva Maria Pasin Simon
e irmã de Alessandro e Érika,
a ponta, da categoria Adulto,
ficou campeã dos Jogos Regionais 2004, em Tietê; Jogos Regionais 2010, em Itu; e Jogos
Abertos 2010, em Santos.
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define
no handebol?
TALITA - Hoje mais centrada, me defino com uma atleta
com uma melhor visão de jogo
e que joga com muita raça!
NOSSA FOLHA - Como iniciou na equipe? Teve alguma
influência?
TALITA - Tudo começou

depois da parceria firmada entre o professor Cride, da escola “Plínio”, e o professor Fábio,
que definiram que, em vez da
Educação Física tradicional, faríamos os treinos de handebol,
uma vez por semana. Não demorou muito para eu me apaixonar pelo esporte e, então,
levar os treinos a sério, querendo, de fato, competir. Neste
momento, passei a frequentar
as aulas duas vezes por semana e em alguns sábados! Foram muitos anos jogando. Depois me afastei das quadras e
voltei novamente há três anos.
Tenho a influência de amigas
que nunca deixaram de jogar.
Bastou um torneio e o amor
pelo handebol renasceu muito
mais forte!
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
TALITA - É difícil dizer
algo em especial! Eu simplesmente me sinto bem dentro
das quadras. Amo sentir a
adrenalina, o friozinho na bar-

Arquivo pessoal

Talita Pasin Simon é filha de Antonio e Eva Maria
e irmã de Alessandro e Érika
riga! Amo quando meu time
joga sorrindo e faz bonito!
Amo ser útil, dar passes e fazer gols incríveis! Amo dar o
melhor de mim!
O handebol é um jogo de
muito contato, mas que, as
pessoas, na maioria das vezes,
têm autocontrole. Um exem-

plo, você leva um arranhão
e fica tudo bem! Por outro
lado, eu odeio quando Fábio
ou Gustavo me tiram de quadra, principalmente quando
eu me julgo estar bem (risos),
ou quando alguém faz “corpo
mole” e falta visão de jogo!
NOSSA FOLHA - Quais são

os maiores desafios pessoais
neste esporte?
TALITA - Manter a forma
e, mesmo cansada e depois
de um dia longo de trabalho,
seguir para os treinos. Poder
competir com pessoas que vivem, financeiramente falando
desse esporte, sem “desapontar”, dando o meu melhor! Em
competições onde envolve alojamento, ter que escolher entre férias ou jogar!
NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio e Gustavo ?
TALITA - Muita! Além de
treinadores, são grandes amigos, pessoas que tenho respeito! São dois profissionais que
se empenham em nos ajudar
dentro das quadras a alcançarmos os objetivos, vencendo e
alcançando títulos! Com toda
a experiência deles, podem ver
do lado de fora, o que estamos
errando, nos ajudar e corrigir!
Eles sempre trazem novas
propostas e estão dispostos a
ouvir! São os responsáveis por

mostrar para os mais jovens
(como foi comigo) o respeito
ao próximo e principalmente a
si mesmo e a importância do
esporte na nossa vida!
NOSSA FOLHA - Qual a
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
TALITA - Conhecer novas
pessoas, fazer novas amizades, estar em novos lugares,
acumular amigos para a vida
toda! Além de tudo isso, jogar
contra a Seleção de Cuba!
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
TALITA - A expectativa é
que tudo fique bem logo! As
quadras fizeram muita falta!
Espero rever todos os colegas,
desejo que eles estejam bem e
que não tenham desistido do
esporte! Espero também que
as competições sejam ainda
melhor elaboradas, dando aos
atletas confiança, segurança e
apoio necessário!
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HOMENAGEM

Município de Jumirim dá adeus ao esportista Benedito Viola

Benedito Cárdia
de Campos, mais
conhecido por Viola
Recebi no sábado, 3 de outubro, a triste notícia do falecimento do amigo e esportista
jumiriense Benedito Cárdia de
Campos, mais conhecido por
Viola, aos 83 anos.
Nascido em 10 de setembro
de 1934, na fazenda de propriedade de Raul de Arruda,
pai do saudoso Luiz da Pinta,
Viola foi casado com Olga Lan-

ducci, tendo três filhos: Mário
Luis, Paulo e Vagner, além de
quatro netos e um bisneto.
Viola era um apaixonado
palmeirense, que deixou sua
marca como um grande realizador do esporte jumiriense.
Nos seus bons tempos de jogador, foi goleiro e defendeu a
equipe da Associação Atlética
Juventus, também chamada
de Associação Atlética Jumiriense.
Nos encontros entre amigos, gostava muito de recordar sobre as histórias do futebol jumiriense. Umas das mais
importantes conquistas no
futebol foi quando atuou pela
equipe do Parducci-Uliana no
ano de 1956 e conquistou o título do Campeonato Municipal
de Tietê.
Nos arquivos esportivos
da época, encontrei a seguinte
nota sobre esta final: “A turma
do Parducci – Uliana derrotou no domingo (19/02/56),
o quadro correspondente do
Unidos Clube, por dois tentos
a zero, conseguindo sagrar-se
campeão do Torneio Municipal denominado “José Ferreira
Alves”.

Pelos quadros Parducci-Uliana estavam: Viola; Orlando
Bertola, Afonso Hernandes
(Bode) e Lino Cinto; Alcideo
Thomé (Catrame), Nagib Martins e Sisnando; Alexandrino
Ribeiro (Lilo), Dindinho, Tito
Bazzo e Eduardo Cinto. Tentos
consignados por Tito Bazzo (2
gols).
Pelo Unidos Clube jogaram
Bonadia; Buré, Vareta e Pererê;
Lico, Lula e Lavorante; Joãozinho, Caruncho, Tituria e Araldo. Arbitragem foi de Primo
Luvizotto”.
Viola não ficou conhecido
somente como atleta, também
dedicou por muito tempo à
dura função de árbitro de futebol. Foi também treinador
e dirigente esportivo. Sempre
prestativo, desempenhou importante contribuição junto ao
esporte local.
Passei minha infância e
juventude em Jumirim e não
conhecia Viola pelo nome de
batismo, mas, em em um dos
nossos encontros, fiz questão
de saber o porquê do seu famoso apelido.
Ele me contou que, na infância, quando ainda residia

Fotos acervo Alberto Giovanetti Filho

PARDUCCI - ULIANA EM 1956
Em pé: Teleco, Idrico Uliana, Bertola, Roque Nicoletti, Lino, Bode, Catrame e Viola
Agachados: Sisnando, Eduardo Cinto, Dindinho, Jarbinha e Lilo
na zona rural, era conhecido
pelo apelido de Tico. Mais tarde, quando começou a jogar
futebol na posição de goleiro,
surgiu o apelido de Viola.
Segundo o saudoso atleta, como ele gostava de fazer
umas “pontes” para segurar

a bola debaixo do gol, um conhecido esportista de Jumirim, chamado Hermínio Bertola, passou a aplaudi-lo quando
praticava boas defesas e dizia:
“Parece o Feóla!
Ainda segundo contava
Viola, ele não sabia se havia

Onde Anda Você?

Odair Vidoto nasceu em
10 de novembro de 1955
“Tempo bom não volta
mais, saudades de outros
tempos iguais”. Se pensarmos que cada minuto que
vivemos não se repete da
mesma maneira, verificamos o quanto é importante
aproveitar todas as fases das
nossas vidas, desde a infância até chegar à velhice. Cada
fase carrega consigo “tempos
bons”, não é mesmo?

E por se lembrar desse
tempo bom que não volta mais e antes de prestar
homenagem ao craque do
passado desta edição, deixo
aqui minha gratidão à vida
por poder ter vivido tantos
momentos marcantes do futebol de Tietê e região. E um
desses momentos foi a época
dos campeonatos juniores
em que tínhamos equipes
como Macalé, São Paulinho,
Santa Cruz, América, Vidotto,
Seminário, Paraíso e outras
mais. Época de arquibancada
lotada no Comercial, de torcidas vibrantes e distribuição
de prêmios. Época em que o
melhor em campo que levasse mais bandeiras da torcida
ganhava troféu.
Essas competições levavam famílias inteiras ao campo. Existia tanta rivalidade
que, em uma oportunidade,
um jogador chamado Meneguel precisou atravessar o Rio
Tietê a nado após lance indevido contra os jogadores do
Santa Cruz.
Será que o homenageado
Odair Vidoto, de família de
esportistas, recorda-se desse período dos campeonatos
com a criançada? Caso não se

lembre, acredito que do momento do AMA em 1974 ele
jamais se esqueceu. Na companhia de Marcos Vidotto,
Luiz Daniel (Zaga), Fernando
Gardenal, João Bacili, Nenê
Savassa, Sílvio Sacon, Claudemir Forlevise (Crau Jacomim),
Otávio Beloto (Gambé), Edilberto Tedeschi, Carlos Benati
e Hugo Ademir Giovanetti, ele
viveu alegrias.
O filho de seu Olívio e de
dona Josephina (Nena) integrou as equipes do AMA por
muitas vezes. Sempre jogou
futebol, assim como seu pai
que, até pouco tempo atrás,
entrava em campo para jogar
futebol na chácara do dr. Adinho.
Fiquei pensando... O que
escrever de um pai de família
que nasceu da união de duas
pessoas incríveis e foi gerado
por uma mulher admirável?
Certamente, muitos elogios!
Atualmente, Odair, que já
trabalhou na Light, Eletropaulo e CTEEP, está aposentado,
mas continua na ativa. Ao
lado do sobrinho Luís Henrique, montou a empresa Lidder Saúde & Segurança do
Trabalho.
Gratificante é saber que

algum jogador com este nome
ou se era uma comparação ao
técnico Vicente Feóla. Assim
seus amigos acabaram adaptando o apelido e nasceu o
apelido Viola.
(Texto de Alberto Giovanetti Filho)

Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

AMA EM 1974
Em pé: Marcos Vidotto, Luiz Daniel (Zaga), Fernando Gardenal, Odair Vidoto, João Bacili,
Nenê Savassa e Sílvio Sacon. Agachados: Claudemir Forlevise (Crau Jacomim),
Otávio Beloto (Gambé), Edilberto Tedeschi, Carlos Benati e Hugo Ademir Giovanetti
Olívio e Nena criaram um filho tão batalhador que, assim
como seus pais, também se
tornou orgulho dos filhos Carolina e Lucas.
PIADINHA DA SEMANA -

Um amigo conta ao outro:
-“Esse Horário de Verão engana mesmo! À meia-noite, fui
até o relógio da sala, adiantei
uma hora. Minha irmã não
viu e adiantou mais uma hora.

Minha mãe passou por lá e
também adiantou uma hora.
Assim, foi com meu primo,
minha tia que estavam em
casa. Agora, estamos aqui comemorando o Natal!”

INICIATIVA GLOBAL

SARAMPO

COMUNICADO

Conheça o trabalho do Rotary International
no combate à poliomielite

Campanha de Vacinação
segue até dia 30 deste mês

Santa Casa
manifesta-se
sobre eleições

A Campanha Nacional de
Vacinação contra a Poliomielite teve início na segunda, 5
de outubro, e acaba no dia 30
deste mês. No sábado, 17 de
outubro, será o Dia D de vacinação, que conta com apoio do
Rotary Club, clube de serviços
que divulgou o trabalho realizado no combate à doença.
Em 1985, o Rotary International lançou o “Pólio Plus”, o
primeiro e maior esforço do setor privado em apoio à saúde
pública, com objetivo de arrecadar 120 milhões de dólares.
Projeto visava a erradicação da
poliomielite no planeta. Para
tanto, o apresentou o Projeto
ao Banco Mundial e à Organização Mundial da Saúde (OMS).
Em 1988, com 350 mil casos anuais da doença em 125
países, o Rotary International
e a OMS promoveram a iniciativa global da erradicação da
pólio, sendo que, em 1995, a
Comissão Internacional para
Certificação da Poliomielite

anunciou que a pólio havia
sido eliminada nas Américas.
No ano de 2000, um recorde de 550 milhões de crianças, quase 1/10 da população
mundial, receberam a vacina
oral contra a pólio.
O Brasil foi um dos primeiros países a erradicar a doença
com estratégias de vacinação e
é referência na eliminação do
vírus no resto do mundo, sendo que sua primeira campanha nacional ocorreu em 1980.
Até a década de 1970, registravam-se cerca de dois mil casos
da doença por ano no Brasil.
O último caso brasileiro aconteceu em 1989, na Paraíba.
Desde 1994, o País mantém o
certificado de erradicação da
doença emitido pela OMS.
Anualmente, o Ministério
da Saúde realiza a Campanha
Nacional de Vacinação contra
Poliomielite, em parceria com
Estados e municípios, por intermédio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Ape-

Divulgação RC

sar de o Brasil não ter mais
registro de casos, é importante manter campanhas anuais,
pois o poliovírus, causador da
enfermidade, pode ser reintroduzido no País, já que ainda
existe circulação no mundo.
A erradicação da pólio
constitui uma das iniciativas
mais longas e importantes da
trajetória do Rotary International, que junto com parceiros,
ajudou a imunizar mais de 2,5
bilhões de crianças contra a
paralisia infantil em 122 países, representando redução
de 99,9% no número de casos
mundiais.

Até sexta, 30 de outubro, o
Ministério da Saúde convocará
pessoas de 20 a 49 anos para
receber a vacina que protege
contra o sarampo. Somente vai
ser vacinado quem estiver com
o esquema incompleto referente à idade de 20 a 29 anos.
No entanto, a população de
30 a 49 anos, independentemente do número de doses já
recebidas, deverá ser vacinada.
Vale reforçar que, depois
de duas décadas sem circulação endêmica do vírus do sarampo, em 2019 a doença foi
reintroduzida no Estado de
São Paulo, resultando na notificação de 53.353 casos suspeitos, com a confirmação de
17.816 casos e 14 óbitos.
Somente nestes primeiros
meses deste ano de 2020, o Estado já registrou 2.526 casos
suspeitos de sarampo, sendo
701 confirmados e um óbito.
Em Cerquilho, segundo a
Secretaria Municipal de Saúde,
em 2019, houve registro de 13

Divulgação MS

casos. Em 2020, caso algum foi
registrado ainda e, para seguir
assim, é importante que a população se vacine contra o sarampo, pois a imunização é a
única forma de prevenção da
doença.
Tietê e Jumirim não tiveram números relativos ao
sarampo divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde. Considerando os riscos, a
orientação é que o público-alvo da campanha compareça ao
Posto de Saúde mais próximo,
com a Carteira de Vacinação
para se vacinar contra o sarampo.

Devido às eleições municipais de 15 de novembro, a
Santa Casa de Misericórdia de
Tietê, sendo uma entidade filantrópica, privada e sem fins
lucrativos, informou à população que o hospital não abraça
causa partidária alguma, não
sugere voto para candidato
nem autoriza a utilização de
seu nome em qualquer tipo de
propaganda política.
Esclareceu, ainda, que o
hospital tieteense possui um
projeto de modernização que está na primeira etapa de
implantação e, com isto, reforça a necessidade de apoio de
todos os partidos, garantindo
assim seu desenvolvimento e
conclusão.
A Santa Casa de Tietê deseja a todos os candidatos uma
campanha produtiva e espera
que os eleitos possam contribuir ainda mais com o desenvolvimento da cidade.
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10 E 11 DE OUTUBRO
DROGA RAIA - (15)3282-4046
DROGARIA BELA VISTA - (15)3282-2322
12 DE OUTUBRO
DROGA RAIA - (15)3282-4046

MÊS INTERNACIONAL DO IDOSO

Diagnóstico precoce ajuda envelhecer com saúde
Conheça os principais problemas que afetam a terceira idade brasileira e saiba quando buscar auxílio médico para tratamento
No Mês Internacional do
Idoso, especialistas fazem
um alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças
de ouvido, nariz e garganta
que podem atingir a terceira
idade, público que representa
hoje 13% dos brasileiros.
A expectativa, no entanto,
é que o País tenha cerca de
30% de sua população idosa
em 2050. Além disso, espera-se que, a partir de 2030,
a quantidade de brasileiros
na faixa etária de 60 anos ou
mais supere aquela que compreende do zero aos 14 anos.
Ao mesmo tempo em que
a expectativa de vida cresce,
os idosos anseiam por um
envelhecimento de qualidade. Algumas patologias são
típicas desta fase e provocam
sensível perda de qualidade
de vida ao paciente.
Com orientações e dicas
do otorrinolaringologista Ricardo Schaffeln Dorigueto,
saiba quais são os principais
problemas desta especialidade relacionados aos idosos.
A recomendação é que, ao
notar sintomas, o idoso (ou
familiares/responsáveis) procure um médico especialista
para averiguar as causas e os
tratamentos disponíveis.
PERDA AUDITIVA - “A
surdez no idoso está relacionada ao envelhecimento
natural do paciente. A partir

dos 50, 60 anos, há uma redução natural do número de
células auditivas e com isso
o indivíduo perderá gradualmente a audição”, explicou.
O processo de perda de
audição, entretanto, pode ser
intensificado a partir de fatores como diabetes, pressão
alta, tabagismo e consumo de
álcool em excesso. Além disso, a demora das pessoas em
buscarem ajuda - justamente
por imaginarem que não há
tratamento - acelera o avanço
do problema, podendo gerar,
inclusive, a surdez definitiva.
Um dos exames que podem auxiliar o diagnóstico
de distúrbios auditivos é o
Exame do Potencial Evocado
Auditivo do Tronco Encefálico (Bera).
“O Bera tem o objetivo
de avaliar a integridade funcional do nervo auditivo e
determinar se há ou não um
distúrbio na audição. Ele possibilita identificar se a causa
é decorrente de uma lesão no
nervo auditivo ou no sistema
nervoso. A sedação é um diferencial para o procedimento,
já que, no momento do teste,
não pode haver movimento
que interfira na resposta elétrica e, consequentemente,
na interpretação correta do
resultado”, afirmou.
VERTIGEM - O equilíbrio
no ser humano depende da
integração de uma série de

Arquivo Nossa Folha

A partir de 2030, a faixa etária dos 60 anos
ou mais vai superar a de zero aos 14 anos
sistemas no corpo. Com o
avanço da idade, alguns desses sistemas sofrem pequenas degenerações, e o idoso
passa a vivenciar episódios
de desequilíbrio.
“A vertigem e os distúrbios de equilíbrio influem
diretamente na perda de autonomia do idoso e podem
ser gerados por comprometimentos neurológicos ou do
labirinto. O indivíduo perde

a confiança de realizar atividades que até então fazia
frequentemente, como ir à
farmácia, ao supermercado,
visitar amigos e familiares.
Além disso, as quedas de
um idoso podem gerar problemas físicos mais graves
(fraturas em membros e na
bacia, por exemplo), tornando sua condição muito mais
séria, já que a recuperação
costuma ser lenta e passível

de complicações”, afirmou.
OBSTRUÇÃO NASAL Pode ser resultado de rinites
alérgicas a partir da reação
do corpo humano a determinadas substâncias. Por isso, é
muito importante ficar atento
aos elementos que compõem
o lar de um idoso, especialmente se ele mora sozinho.
Tapetes, cortinas e cobertores devem ser higienizados com frequência e os ambientes devem ser arejados
diariamente, para evitar a
formação de poeira e outras
substâncias que podem irritar o sistema respiratório.
DOR DE CABEÇA - “A cefaleia (dor de cabeça) no idoso pode ser primária (quando
a dor é o próprio problema,
sem relação com outros problemas) ou secundária (quando está relacionada a outras
causas). Neste último caso, é
preciso realizar uma abordagem sistemática, de modo a
entender quais são os fatores
que estão causando dor frequente no paciente”, disse.
Idosos costumam fazer
uso de mais medicamentos
diários e a interação entre
eles pode gerar efeitos adversos, como a cefaleia. Além
disso, acidente vascular cerebral ou derrame costumam
apresentar sintomas semelhantes aos da enxaqueca e
não devem jamais ser negligenciados pelo paciente ou

por seus familiares, sob o risco, inclusive, de morte.
SECREÇÃO - “O uso de
medicamentos, a hipertensão
arterial sistêmica e as alergias são as principais causas
de secreção e sangramento
nasal em idosos. O desvio de
septo também pode contribuir para estes problemas.
No caso do sangramento,
quando muito intenso, pode
gerar uma situação de urgência que demandará tratamentos mais intensos, incluindo
cirurgia nos casos mais graves”, destacou Dorigueto.
Já a secreção em excesso
pode gerar um fluxo contínuo de muco para a garganta.
Com isso, o idoso apresenta
pigarro ou tosse mais insistente. Se não houver tratamento, o quadro pode agravar a situação do nariz e da
garganta do paciente.
ZUMBIDO - Pode ser intermitente ou contínuo e pode
variar também na intensidade. Trata-se de um problema
que gera bastante incômodo nos pacientes, pois não é
“percebido” por ninguém ao
seu redor. “O zumbido pode
parecer apenas um incômodo, mas pode gerar uma sensível queda na qualidade de
vida do idoso, prejudicando
seu sono, seus momentos de
lazer e seu convívio com familiares e amigos”, afirmou o
otorrinolaringologista.

OUTUBRO ROSA

LANÇAR CRIANÇAS

Jornalista em tratamento do câncer
de mama comove as redes sociais

Nova moda da internet traz
riscos aos pequenos

Divulgação Globo Esporte

Alice Bastos Neves é
apresentadora
Em um gesto alusivo à
campanha Outubro Rosa, a
jornalista Alice Bastos Neves,
apresentadora do Globo Es-

porte no Rio Grande do Sul,
emocionou as redes sociais
ao protagonizar uma atitude marcante para a emissora:
apresentou o programa sem
sua peruca. Desde fevereiro, a
âncora enfrenta um câncer de
mama e tomou essa atitude de
conscientização, em razão da
campanha, que tem como objetivo o incentivo à prevenção
da doença.
A sua jornada foi compartilhada com o público por
meio da série especial “Vitórias”, que estreou no próprio
programa da apresentadora.
De acordo com o site do Globo
Esporte, o quadro é composto
por reportagens que têm como
objetivo mostrar a luta de mulheres que “encontraram no
esporte alguns exemplos e ajuda para encarar o tratamento
para o câncer de mama com
coragem e esperança, além de
compartilhar as experiências
da própria jornalista”.
Em seu depoimento durante a apresentação, Alice Bastos

Neves, que está na fase final
do tratamento, explicou que o
ato foi uma forma de inspirar
as pessoas com a sua história
de vida.
“A decisão por passar a
apresentar o programa sem a
peruca passa por todas as trocas que tive nesse processo.
Foi um pedido de muita gente nas redes sociais, inclusive.
Acredito que, quando me coloco na TV assim, posso incentivar outras mulheres a se sentirem mais confiantes consigo
mesmas e mais fortes para
encarar o tratamento e chegar
à cura”, comentou a jornalista
e apresentadora do programa
esportivo.
SAIBA MAIS - O Movimento Outubro Rosa surgiu na
década de 1990 nos Estados
Unidos e chegou ao Brasil nos
anos 2000. Inicialmente voltado a conscientizar para o diagnóstico precoce e tratamento
do câncer de mama, recentemente também alerta para o
câncer de colo de útero, crian-

do oportunidades para se falar
da saúde da mulher como um
todo.
Para se ter ideia, no Brasil,
segundo o Instituto Nacional
de Câncer (Inca), o câncer de
mama também é o tipo de
câncer que mais acomete as
mulheres no País (excluídos
os tumores de pele não melanoma).
Para 2019, foram estimados 59.700 casos novos, o
que representa uma taxa de
incidência de 51,29 casos por
100 mil mulheres. A única região do País em que o câncer
de mama não é o mais comum entre as mulheres é a
Norte, onde o de colo de útero ocupa a primeira posição.
Com uma taxa de 13,68
óbitos/100 mil mulheres em
2015, a mortalidade por câncer de mama (ajustada pela
população mundial) apresenta uma curva ascendente e
representa a primeira causa
de morte por câncer nas mulheres brasileiras.

Durante a pandemia, muitos pais ficam procurando
brincadeiras para realizar com
os pequenos para mantê-los
em atividade.
Entretanto, em um polêmico desafio lançado na internet,
alguns adultos têm lançado
as crianças durante a execução de uma música; o que tem
causado bastante preocupação
entre os especialistas.
De acordo com o neurologista Carlos Takeuchi, uma
ação como essa é totalmente
absurda e que em nenhum
momento se pode atirar uma
criança, além disso, esse tipo
de atitude pode gerar traumas
e sequelas em várias partes do
corpo como cabeça, coluna e
abdome. “A criança é muito
mais vulnerável que um adulto. Como no vídeo não dá para
saber onde a criança vai cair,
ela pode se machucar gravemente e isso também é um crime”, afirmou o médico.
Mas esse tipo de atitude
não é novidade. Muitos adultos brincam com seus filhos

INDICADOR PROFISSIONAL
FONOAUDIÓLOGA

CIRURGIÕES - DENTISTAS

jogando-os para cima ou fazendo o chamado “aviãozinho”, trazendo sorriso aos
pequenos, mas muitos riscos
também.
Mexer a criança de cima
para baixo em movimentos repetitivos pode gerar o que os
médicos chamam de Síndrome
do Bebê Sacudido (SBS), em
que, dependendo da intensidade empregada, a criança pode
sofrer lesões na região cervical
da coluna (podendo virar uma
paralisia) ou passar desapercebida no primeiro momento,
mas aparecerem no decorrer
dos anos. “A estrutura de uma
criança até os três anos é muito delicada e não pode sofrer
impactos. Mesmo que os pais
segurem para que ela não caia,
o ato de jogar para cima pode
trazer lesões cerebrais agudas
e em alguns casos até tardias”,
explicou Takeuchi.
Com tantas brincadeiras
saudáveis, é importante que
os pais e responsáveis tenham
muito cuidado ao se divertirem com as crianças.
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fique sabendo

Diversos vinhos e espumantes
com preços especiais para você.
Procure em nossa adega.
Aproveite e comemore a vida.

Vino di Vita - o melhor sabor para sua vida.

ELEIÇÕES 2020

Saiba quem são os candidatos a vice-prefeito
Além dos nomes, partidos e coligações de cada um deles, conheça o patrimônio divulgado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Fotos divulgação

TIETÊ

CERQUILHO

Ana Madureira (PSDB)

Frafrá (MDB)

João Carlos (DEM)

Laureine Foltram (PDT)

Levi da Silva (Podemos)

Pedro Souza (PV)

Nesta edição, o jornal Nossa Folha apresenta aos leitores
os candidatos a vice-prefeitos
de Tietê, Cerquilho e Jumirim. Lembrando que até o fechamento desta edição, eles
aguardavam o deferimento de
suas candidaturas.
De acordo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por Tietê,
devem concorrer às eleições
municipais seis candidatos a
vice-prefeito, sendo eles: Antonio José Viotto (Frafrá), do
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), da chapa pura
encabeçada por Basílio Saconi
Neto; João Carlos Pires Uliana,
do Democratas (DEM), da coligação “Todos juntos por uma
Tietê melhor”, sob liderança
do candidato a prefeito Dau
Fabri; Laureine Foltram Valentim Milanez (Professora Laureine), do Partido Democrático
Trabalhista (PDT), da coligação
“Tietê, motivo da nossa luta”,
na chapa encabeçada pelo candidato a prefeito José Carlos
Melaré, que tem Ação de Im-

pugnação de Registro de Candidatura; Pedro Souza Campos
Neto (dr. Pedro), do Partido
Verde (PV), com chapa pura
encabeçada por Paulo de Souza Alves Filho (Paulinho), que
também tem Ação de Impugnação de Pedido de Registro
de Candidatura; Levi da Silva,
do Podemos, através de chapa
pura com o candidato a prefeito Pepeu Calixto; e Ana Maria
Madureira, do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB),
da coligação “Queremos mais
para Tietê”, do candidato à reeleição Vlamir Sandei.
Por Cerquilho, ainda segundo informou o TSE, serão
cinco candidatos a vice-prefeito: José Roberto Pilon, do
Cidadania, com a coligação
“Pra frente Cerquilho” do candidato à reeleição Aldo Sanson, do PSDB, que tem Ação
de Impugnação de Registro de
Candidatura; José Carlos de
Araújo (Corvão), do Solidariedade, com chapa pura do candidato Agnaldo José Vitor Atti

(Bilu), do Solidariedade; Manoel Eduardo Borges de Marques,
do Partido Social Liberal (PSL),
da coligação “Cerquilho é do
povo” encabeçada por Diego Sebastiani, do Podemos;
Jimmy Andrey Araujo (Professor Jimmy), do Partido dos
Trabalhadores (PT), com chapa pura com Manoel Santos
Cruz Filho (Professor Manoel);
e Adriana Aparecida Leite Oliveira, do Partido Democrático
Trabalhista (PDT), com chapa
pura encabeçada por Valdir
Rocha de Oliveira (Valdir do
Estacionamento).
Por Jumirim, o TSE informou que concorrem ao cargo
de vice-prefeito três candidatos. São eles: Ivan Gustavo Ribeiro Viana, do Partido Verde,
por meio da coligação “Mudança de verdade”, do candidato a
prefeito Daniel Vieira, do DEM;
Maria Aparecida Morandim
(Cidinha), do Cidadania, com
a coligação “Avança Jumirim”,
da candidata à prefeita Rosa
Nascimento, do PTB; e Gon-

Adriana (PDT)

Jimmy (PT)

José Roberto (Cidadania)

Corvão (Solidariedade)

Manoel Eduardo (PSL)

JUMIRIM

Cidinha (Cidadania)
çalo Madureira, do Partido da
Social Democracia Brasileira
(PSBD), com chapa pura encabeçada por Tadeu Fávero, do
PSDB.
BENS - Assim como todos
os candidatos, os postulantes
a vice-prefeito também tiveram que declarar seus bens à
Justiça Eleitoral, conforme determina a lei.
Em Tietê, Antonio José
Viotto
(Frafrá)
informou

Gonçalo (PSDB)
ter R$139.779,62 em bens;
João Carlos Pires Uliana,
R$311.957,44; Laureine Foltram
Valentim
Milanez,
R$4.275,06; Pedro de Souza
Campos Neto, R$442.351,18;
Levi da Silva não cadastrou
bem algum; e Ana Maria Madureira, R$995.658,86.
Em Cerquilho, José Roberto
Pilon declarou à Justiça Eleitoral que possui bens no total de
R$7.430.937,56; José Carlos

Ivan Gustavo (PV)
de Araújo, R$100 mil; Manoel
Eduardo Borges de Marques
(dr. Manoel), R$884.246,68;
Jimmy Andrey Araujo (Professor Jimmy) e Adriana Aparecida Leite Oliveira, não tiveram
bens cadastrados;
Em Jumirim, Ivan Gustavo
Ribeiro Viana divulgou um total de bens de R$341.145,85;
Maria Aparecida Morandim
(Cidinha), R$85.336,87; e Gonçalo Madureira, R$78.772,60.

DEFESA

Melaré, Paulo Alves e Aldo rebatem Ministério Público Eleitoral
Nos últimos dias, três candidatos a prefeito tiveram
questões de enfrentamento
com a Justiça Eleitoral. Dois
deles são de Tietê e um de Cerquilho. Para esclarecer estas
questões, o Departamento de
Jornalismo do Nossa Folha solicitou pronunciamento oficial
de cada um deles.
O primeiro a se manifestar foi o ex-prefeito de Tietê,
José Carlos Melaré, do PDT. No
caso dele, o Ministério Público
Eleitoral apresentou Ação de
Impugnação de Registro de
Candidatura,
considerando
que este se encontra ausente
de uma das condições de elegibilidade, já que possui seus
direitos políticos suspensos
por força de decisão judicial
transitada em julgado.
Para essa decisão, foi considerada uma Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa, na qual Melaré foi condenado e, dentre as
sanções, houve a suspensão
dos seus direitos políticos pelo
prazo de quatro anos.
Sendo assim, o Ministério
Público Eleitoral entendeu que
essa condição impossibilita a
concessão do registro, do diploma e do exercício do cargo,

colocando a seguinte observação: “não há como ser deferido
o registro de quem não pode
ser diplomado ou exercer o
cargo”.
Em nota nas redes sociais,
Melaré disse o seguinte: “Sobre
o pedido de impugnação de registro de candidatura, como o
próprio nome já diz, é somente um pedido e não uma decisão. Continua a mesma coisa,
ou seja, estamos legítimos
como antes (certidão emitida
em 4/10/2020)”.
Ainda segundo Melaré, “se
a posterior decisão for desfavorável, aí sim vamos esclarecer no recurso desse processo
tudo o que precisa ser informado até o fim, pois um dos
principais valores constitucionais é o da ampla defesa e da
presunção de inocência”.
A nota oficial ainda traz o
seguinte trecho: “como já foi
explicado, inclusive em entrevista na edição 18/9/2020 no
Nossa Folha, tudo se originou
daquele caso de perseguição
política que nem prejuízo teve
(Fait 2012) além de uma omissão em prazo processual (justamente neste ano de eleições)
pelo ex-advogado Paulo Alves,
atualmente nossa oposição.

Portanto, estamos diante
de um pedido absurdo de impugnação e perseguição, que
já era previsível. Segundo nossos advogados, temos muitos
argumentos para avançarmos
e com êxito. Se mais à frente
tais especialistas indicarem
que precisaremos mesmo de
um Plano B, daí sim faremos
uma sugestão substitutiva.
É bom deixar claro ainda
que nunca omitimos dados de
processo algum (sugiro a leitura da entrevista para o Nossa
Folha). Eu jamais concorreria
às eleições se eu não tivesse a
par das causas e confiante na
legitimidade da minha candidatura. Por ora, vamos continuar seguindo a nossa trilha
com muita garra, entusiasmo e
sempre batalhando por nossa
Tietê, motivo de nossa luta!”,
completou
PAULO ALVES - O Ministério Público Eleitoral também
apresentou Ação de Impugnação de Pedido de Registro de
Candidatura junto ao candidato Paulo de Souza Alves Filho,
do Partido Verde (PV), considerando que este exerceu a
função de presidente da 134ª
Subseção da OAB-Tietê até 3
de julho de 2020, quando a lei

eleitoral determinava que era
preciso o afastamento obrigatório dentro de um prazo legal
de quatro meses antes do pleito. Sendo assim, o Ministério
Público Eleitoral entendeu que
o ex-prefeito Paulo Alves está
inelegível.
Em resposta ao Nossa Folha, o candidato informou que,
até aquela data, ainda não havia sido informado oficialmente de tal Ação de Impugnação
de Pedido de Registro de Candidatura. “Aliás, isso não me
surpreende. Uma vez oficialmente informado no âmbito
do processo judicial, me manifestarei”, revelou o ex-prefeito.
Ainda sobre a mesma
questão, Paulo Alves emitiu a
seguinte nota: “Como cidadão,
advogado militante e, principalmente, em um processo
eleitoral, na condição de pré-candidato a prefeito, não vejo,
como jamais vi, em meus 35
anos de advocacia, espaço ético para me manifestar publicamente sobre um processo,
ainda submetido a um julgamento judicial. Apenas quero
registrar que apresentarei em
todos os recursos que a lei me
coloca à disposição, de Tietê a
Brasília, passando por São Pau-

lo, a fundamentação legal e o
entendimento jurídico que me
conduzem nesta campanha
desde a minha filiação no PV,
um partido amadurecido na
seriedade das convicções ideológicas dos seus filiados”.
ALDO SANSON - O Ministério Público Eleitoral também
apresentou Ação de Impugnação de Registro de Candidatura junto ao candidato a prefeito de Cerquilho, Aldo Sanson,
do PSDB, considerando que
“este não provou que está em
pleno exercício dos seus direitos políticos, tendo em vista
que, ocupante do cargo público de prefeito, não juntou aos
autos as certidões criminais e,
principalmente, cíveis, fornecidas pelo Tribunal de Justiça,
tampouco a Certidão do Tribunal de Contas Estadual, sabedor da existência de registros
processuais que o impediram
de consolidar o registro de sua
candidatura”.
Ainda segundo o Ministério Público Eleitoral, Aldo
Sanson encontra-se inelegível
por conta de estar condenado à suspensão dos seus direitos políticos em razão da
prática de ato que caracterizou improbidade administra-
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tiva, condenando o candidato
à perda da função pública, à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos
e a proibição de contratar e
receber benefícios do Poder
Público. Portanto, “é o caso de
declarar o candidato inelegível
desde a condenação pelo órgão colegiado até o transcurso
do prazo de oito anos após o
cumprimento da pena imposta na ação de improbidade e
indeferir o registro da candidatura da chapa relativa ao
cargo majoritário”, apontou o
documento.
Em resposta ao Nossa Folha, por meio da sua assessoria, Aldo Sanson divulgou a
seguinte nota oficial: “Tratam-se dos mesmos fatos que já
foram apontados nas eleições
municipais de 2016. Portanto,
o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) já se manifestou a respeito da matéria naquela oportunidade e deferiu o registro do
candidato por unanimidade.
Desse modo, não houve qualquer mudança no status jurídico do atual prefeito e candidato à reeleição Aldo Sanson que
leve a um resultado diferente
do obtido em 2016”, finalizou
o comunicado.
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Alessandra Sousa
completou mais um ano
na quarta, dia 30, junto
do marido Paulo Sérgio e
dos filhos Léo e Vitor

Leonor Rondinelli
celebrou aniversário no
sábado, 3 de outubro,
ao lado do marido José
Pilon e familiares

A esposa Carmen e os
filhos Maria e João Paulo
parabenizam Alessandro
Moreira de Souza pela
nova idade hoje, dia 9

Anabete Rodrigues de
Paula assopra velinhas
hoje, 9 de outubro, na
companhia do marido
Baltazar e dos filhos

Antonio Landuci fica
mais velho nesta sexta,
9 de outubro, e brinda
a data especial com a
esposa Ana Paula

Bolo de hoje, dia 9,
será para Carlinhos
Labareda, que festeja o
aniversário com a esposa
Karin e as filhas

Edeson Grando receberá
as felicitações da esposa
Sônia e dos filhos
Stefanie e Angelo nesta
sexta, 9 de outubro

Fernando Gaiotto muda
de idade nesta sexta,
9 de outubro, e ganha
beijos e abraços dos
filhos e dos familiares

Francisco Cesar Gaiotto
celebra mais um ano de
vida nesta sexta, dia 9,
com a esposa Vera, a
filha Gabi e a mãe Maria

João Cacocci (Frisco)
rasga folhinha nesta
sexta, 9 de outubro, na
companhia da esposa
Érica e da filha Letícia

João Othávio Pereira
Proença comemora
aniversário nesta sexta,
dia 9, junto da filha
Joana Maria e família

Lorena Tomazela Miguel
completa 13 anos hoje, 9
de outubro, ao lado dos
pais Flávia e Fábio e dos
irmãos Letícia e Lorenzo

Luís Anacleto Lemes
festeja aniversário nesta
sexta, dia 9, e a esposa
Maria José Servelin
Lemes na terça, dia 13

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

A esposa Stéfany e os
filhos Fabianny e Donato
parabenizam Rogério
Gaiotto pela nova idade
hoje, 9 de outubro

Robson Albino Júnior
completa 20 anos nesta
sexta, dia 9, junto da
mãe Luciane, da tia
Sarah e da avó Cris

Rosiene Cavalcante
Padilha rasga folhinha
hoje, dia 9, ao lado do
marido Luís Carlos e do
filho Luís Gustavo

Sidnei Rapete celebra
mais um ano hoje, 9 de
outubro, e brinda a data
especial com a esposa
Ana e o filho Guilherme

Silvana Couto assopra
velinhas nesta sexta,
9 de outubro, na
companhia dos filhos
Camila e Gian e família

Anderson Zaia troca de
idade neste sábado,
10 de outubro, ao lado
da filha Laura, dos pais
e dos familiares

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

Enrico Sabadin completa
três anos neste sábado,
dia 10, na companhia
dos pais Tatiane e Celso
e dos familiares

Giulia Piovezane Furian,
filha de Vitor Gustavo e
Maria Regina, comemora
13 anos amanhã, 10 de
outubro, com a família

Julia Tambucci Tedeschi,
filha de Carolina e
Eduardo e irmã da
Mariana, festeja oito
anos amanhã, dia 10

Luiz Laccalendola
aniversaria amanhã,
10 de outubro, junto da
esposa Ale, dos filhos,
da mãe e da família

Brinde deste sábado,
10 de outubro, será
para Odair Pizzol, que
receberá os parabéns da
esposa e dos filhos

A esposa Valéria, a filha
Ana Laura e familiares
cumprimentam Reynaldo
Biscaro pelo aniversário
amanhã, 10 de outubro

Sergio Flora receberá
os parabéns da filhas
Lecticia e Ana Luiza, dos
pais e das irmãs neste
sábado, 10 de outubro

Silvana Cattai reúne
as filhas, os pais e o
namorado para festejar
aniversário neste
sábado, 10 de outubro

Thiago Rodrigues vai
assoprar velinhas
amanhã, 10 de outubro,
na companhia da esposa
Barbara e da filha Malu

Adriana Mathias Bellotto
rasga folhinha neste
domingo, 11 de outubro,
na companhia do marido
Tuto e dos filhos

André Bete comemora
aniversário neste
domingo, 11 de outubro,
e a esposa Yara Tavares
na quarta, dia 14

Enrico Negrão Poggi
completa 16 anos neste
domingo, 11 de outubro,
e recebe os parabéns dos
familiares e amigos

O brinde deste domingo,
11, será para Fernando
Cirielli, que festeja com
a esposa Elisângela e as
filhas Júlia e Giovana

A esposa Tayara e os
filhos Fernando e Eliza
parabenizam Flavio Ruy
pelo aniversário neste
domingo, 11 de outubro

Ivonete Sousa Campos
festeja nova idade neste
domingo, 11 de outubro,
com o marido Toninho e
os filhos Neto e Bruno
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Marina Fabri Olyntho
ganha beijos dos pais
Ana Carolina e Duda, do
irmão Felipe e família
neste domingo, dia 11

Paulo Foltran aniversaria
neste domingo, dia 11,
ao lado da esposa Mary,
da filha Sophia e dos
familiares de Cerquilho

Bruno Roma de Camargo,
filho da dra. Raquel e
Fábio, comemora oito
anos na segunda, dia 12,
junto de toda a família

Geraldo Colodeto troca
de idade na segunda,
12 de outubro, e festeja
a data com a esposa
e os familiares

Júlia Catto Bonadia será
festejada pelos pais
Denise e Rogério, pela
irmã Bia e pela família
na segunda, dia 12

Renata Giriboni
celebra mais um ano na
segunda, 12 de outubro,
na companhia do marido,
dos filhos e da família

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

Thomás Bortolaso
Simonetti festeja 14
anos na segunda, dia 12,
e recebe o carinho dos
pais, da irmã e da família

Juliana Mouro brinda
aniversário com o marido
Arnaldo e os filhos João
Pedro e Bruna na terça,
13 de outubro

Lucas Leite, filho de
Sinésio e Luana, faz 12
anos na terça, dia 13, e
o irmão Miguel completa
seis anos no dia 14

Ricardo Barbosa muda
de idade na próxima
terça, 13 de outubro,
junto de toda a família.
Receba os parabéns!

Carla Zaia assopra
velinhas na segunda,
dia 12, na companhia
do marido Dingue e dos
filhos Marina e Didi

Erica Pinheiro vai
receber as felicitações
do marido Michel e
dos filhos Guilherme e
Matheus segunda, dia 12

Felipi Cuan Sanches,
filho de Regiane e
Fernando, faz cinco anos
na segunda, dia 12,
com toda a família

Lídia Aparecida França
assopra velinhas na
segunda, 12 de outubro,
junto do marido Kleber,
da filha Sofia e família

Mariana Spezzoto brinda
nova idade na segunda,
12 de outubro, e ganha
beijos e abraços dos
pais e dos familiares

A escritora tieteense
Cristina Porto comemora
aniversário e recebe
os nossos parabéns na
terça, 13 de outubro

Edi Persone será
festejada pelo marido
Pedro, pelas filhas e
pela netinha na próxima
terça, 13 de outubro

A esposa Rosa Maria e
filhos William e Gustavo
parabenizam Edgard
Pakes pelo aniversário
na terça, 13 de outubro

Brinde da terça, 13,
será para Luciana
Rodrigues, que vive em
Portugal, e receberá o
carinho da família

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

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

Paula Campos celebra
mais um ano de vida na
terça, 13 de outubro, ao
lado do marido dr. Pedro,
dos filhos e familiares

O marido Corvizzi, os
filhos Gabi e Pedro e
familiares felicitam
Rosa Maria Anacleto na
próxima terça, dia 13

Rodrigo Viegas fica mais
velho na terça, 13 de
outubro, na companhia
da esposa Priscila, da
filha Alice e família

Sandra Brandolise faz
aniversário na terça,
13 de outubro, e o
marido Sidney Bertola
troca de idade no dia 16

Caio Salvador Simão
Souza completa seis
anos na quarta, dia 14,
com os pais Ronaldinho e
Maria e a irmã Mariany

Daido Bacili aniversaria
na quarta, dia 14, junto
da esposa Luciane,
das filhas Laura e Luísa
e dos familiares

Os filhos e familiares
parabenizam Letícia
Ballardini por mais um
ano de vida na próxima
quarta, 14 de outubro

Maria Cristina Matias
faz a festa na quarta,
dia 14, ao lado do marido
Arnaldo, da filha, dos
netos e do genro

Maria Marcon rasga
folhinha na quarta,
14 de outubro, na
companhia dos pais Dila
e Danilo e da família

Michelli Arruda brinda
nova idade na quarta,
14 de outubro, e recebe
os cumprimentos dos
familiares e do namordo

Raul Celso Torrezan
celebra aniversário na
quarta, 14 de outubro,
com a filha Isabela, a
família e os amigos

Stella Baccili Forlevize
vai trocar de idade na
próxima quarta, 14 de
outubro, na companhia
dos familiares

A esposa Mariana e o
filho João parabenizam
Walberto Santos por
mais um ano de vida na
próxima quarta, dia 14

Adinilson Mazzer Cancian
comemora aniversário na
quinta, 15 de outubro,
junto da esposa Tatiana
e do filho Pedro Henrique

Agostinho Osório Vioto
assopra velinhas na
quinta, 15 de outubro,
com a esposa Marisa, os
filhos e os familiares

Anna Paula Senicato
aniversaria na quinta,
dia 15, e festeja a data
com o marido Eduardo e
o filho Paulo Henrique

Ariane Dordetti assopra
velinhas na próxima
quinta, 15 de outubro,
junto do noivo Bruno,
dos pais e da família

Celso Coelho de Oliveira
aniversaria na quinta,
15 de outubro, ao lado
da esposa Jussara, das
filhas e dos familiares

Os gêmeos Laura e Lucas Tedeschi Grando
completarão dois aninhos no feriado da segunda,
12 de outubro, ao lado dos pais Eliana e Robson,
dos avós e dos familiares. Recebam dos amigos
do jornal NOSSA FOLHA os parabéns especiais!
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Donizete Dell Terra será
festejado pela esposa
Célia Razera e pelos
filhos Rodrigo e Renata
na quinta, 15 de outubro

Du Cristo apaga velinhas
na quinta, 15 de outubro,
e recebe os parabéns da
família e da namorada
Polliana de Nadai

Dulce Constantino
festeja nova idade na
quinta, 15 de outubro,
com o marido, os pais e
os amigos da Coocerqui

Edejonas Brunheroto
Lopes rasga folhinha na
próxima quinta, dia 15,
e ganha os parabéns da
família e dos amigos

Ju Amaral comemora
nova idade na quinta, dia
15, ao lado da esposa
Luciana, dos filhos Pedro
e Laura e dos familiares

Brinde da quinta, dia 15,
será para Liane Toledo,
que comemora a data
com o marido Fernando
e a filha Gabriela

Luciane Daminelli rasga
folhinha na quinta, 15 de
outubro, na companhia
do marido Sérgio, dos
filhos e dos familiares

A esposa Layla e os
filhos Felipe, Mayara e
Fernando parabenizam
Luciano Reis, da Cevi,
na quinta, 15 de outubro

Maria Luiza Pereira
Leite recebe flores e
telefonemas pelo seu
aniversário na quinta,
15 de outubro

Maria Cristina Zalla Alves
festeja mais um ano de
vida na quinta, dia 15,
com o marido Valter, os
filhos e os familiares

Marlon Gobo troca de
idade na quinta, dia 15,
na companhia da esposa
Bruna, da filha Sophia,
dos pais e da família

Os parabéns da quinta,
15 de outubro, serão
para Patrícia Gaiotto,
esposa do médico dr.
Fábio Antonio Gaiotto

Plínio Rodrigues de
Moraes faz aniversário
na quinta, dia 15, e
brinda com a esposa
dra. Marisa e familiares

Raimundo Araújo
completa 95 anos na
quinta, 15 de outubro,
e recebe o carinho dos
filhos, netos e bisnetos

Washington Robim
Junior aniversaria na
quinta, 15 de outubro,
junto da esposa Nice,
dos pais e da família

Valéria Pilon brinda nova
idade com o marido José
Roberto, o filho João, a
nora Patrícia e a família
na quinta, 15 de outubro

Victória Mayumi
Casagrande vai trocar de
idade na quinta, 15 de
outubro, na companhia
dos pais e familiares

Vilma Beatriz completa
16 anos na quinta, 15,
ao lado dos pais Marina
e Milton, do namorado
Lucas e dos avós

UM ANINHO

EM FESTA

Áquila Bertioli

Ricardo Pupato
Thiago Barros Produções

Daniel Neto

Áquila Almeida Bertioli, filho de Eliézer Saraiva Bertioli e Thainá Gabriele Almeida da Silva, completou um aninho em festa realizada no sábado, 3 de outubro, em Tietê. O tema Mundo Bita
levou decoração do Clayton CR Decorações. A recreação foi da
Hora D’ Alegria, o bolo e os doces da El Shaday e Inês e a cobertura fotográfica e cinematográfica do Thiago Barros Produções.

Valéria Vallerini, proprietária da Ótica Vallerini, instalada no
Shopping Giardino, na Lara Campos, em Tietê, e seus funcionários Adriano Santana e Daniel Neto, preparam uma surpresa e
cantaram parabéns para o aniversariante da sexta, 2 de outubro,
Ricardo de Saconi Pupato, figura popular da cidade. Na comemoração, teve bolo e presente personalizado. Parabéns, Ricardo!

CAPACITAÇÃO

Sindicato Rural de Tietê realiza cursos
Fotos divulgação Sindicato Rural

Atividades foram promovidas no Recinto
“Luiz Uliana” com a presença de Tony Persona

O Sindicato Rural e o Senar agradecem a colaboração
dos parceiros pelo sucesso de mais um projeto

O presidente do Sindicato Rural de Tietê, Tony Persona, divulgou a relação dos cursos realizados no segundo semestre
deste ano em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
De 15 a 19 de julho, no Parque Ecológico “Cornélio Pires”,
foi realizado o curso de Operação e Manutenção de Tratores
Agrícolas, com a participação de trabalhadores da Prefeitura
de Tietê, sob instrução de Milton Ferreira. O curso contou com
aulas teóricas e práticas.
Para complemento profissional, nos dias 26, 27 e 28 de
setembro, teve a realização do Curso de Retroescavadeira no
Recinto de Exposições “Luiz Uliana” (Fait), com aulas sob os
cuidados do instrutor Genival Francisco Ferreira.
Já nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, houve
a conclusão de mais uma etapa do Curso de Operação de Pá

Carregadeira, também no Recinto da Fait.
“Além do aprendizado e capacitação, os participantes destes cursos saíram totalmente satisfeitos com o profissionalismo do instrutor e a sabedoria adquirida por cada aluno”,
revelou Tony Persona.
Em razão de resultados tão positivos, o Sindicato Rural
de Tietê e o Senar agradecem a colaboração dos parceiros em
mais um projeto de capacitação. Ainda segundo Tony Persona,
em novembro terá mais oportunidades.
Vale ressaltar que o curso de Apicultura teve início no sábado e domingo, 3 e 4 de outubro, e continua nesta sexta, sábado
e domingo, 9, 10 e 11 de outubro, com técnicas e aprendizagens diversas.
Mais informações devem ser obtidas diretamente na sede na
rua São Benedito, 169, ou pelo telefone (15)3285-1244.
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BODAS

Mara e
Jardel

João e
Célia

Eric e
Samira

Renata e
Guilherme

André e
Roberta

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Mara Ghiraldi e Jardel
da Silva brindam 21 anos de casados hoje, 9 de outubro, na companhia do filho Gustavo e familiares.
Recebam da equipe do jornal Nossa
Folha as felicitações pelas Bodas de
Indicolita!

Em Tietê, João Nunes e Célia Regina Carniel Nunes comemorarão
33 anos de união neste sábado, 10
de outubro, junto dos filhos João
Victor e Iule e da família. O jornal
Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Quartzo Fumê!

Em Cerquilho, Eric Biagioni e Samira Costa Grando Biagioni celebrarão 12 anos de matrimônio amanhã,
10 de outubro, ao lado das filhas
Maria e Helena e familiares. O pessoal do Nossa Folha cumprimenta o
casal pelas Bodas de Opala!

Em Tietê, Renata Pelegrini e
Guilherme Marcon festejarão cinco
anos de casamento amanhã, 10 de
outubro, com os filhos Valentina e
Guilherme e a família. Seguem as
felicitações do jornal Nossa Folha
pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Tietê, André Catto e Roberta
Landucci completarão 17 anos de
amor e cumplicidade neste domingo,
11 de outubro, e receberão o carinho
do filho Leonardo e dos familiares. A
equipe do Nossa Folha envia os parabéns pelas Bodas de Verdelita!

Cuba e
Andréia

André e
Celina

Jenu e
Daiani

Silvia e
Claudio

Regiane e
Fernando

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Sérgio Luís de Oliveira
Cuba e Andréia Aparecida dos Santos Cuba brindam 24 anos de casados neste domingo, 11 de outubro,
na companhia da filha Milena. Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Madrepérola!

Em Cerquilho, André Barros e
Celina Barros comemorarão 30 anos
de união na segunda, 12 de outubro,
junto das filhas Caroline e Camila,
do genro Dênis e familiares. O jornal Nossa Folha parabeniza o casal
pelas Bodas de Pérola!

Em Cerquilho, Jenualdo da Silva (Jenu) e Daiani Meneguim celebrarão sete anos de matrimônio na
segunda, 12 de outubro, ao lado do
filho Arthur e da família. O pessoal
do Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Citrino!

Em Itu, Silvia Búffalo e Claudio
Rissardi festejarão sete anos de casamento na segunda, 12 de outubro,
e receberão os parabéns dos familiares e amigos. Seguem as felicitações do jornal Nossa Folha pelas
Bodas de Citrino!

Em Tietê, Regiane Cuan Sanches
e Fernando Lopes Sanches completarão 13 anos de amor e cumplicidade na terça, 13 de outubro, com os
filhos Flavia e Felipi e a família. A
equipe do Nossa Folha envia os parabéns pelas Bodas de Ágata!

Bruno e
Patrícia

Adão e
Sônia
Arquivo pessoal

Thaís Luizi e
Luiz Henrique
Arquivo pessoal

Mariana
e Thiago

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Bruno Rapete Consorte e Patrícia
Paula Laurenti brindarão dois anos de casados na proxima terça, 13 de outubro, na companhia dos familiares.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Topázio Azul!

Em Cerquilho, Adão Bosco Bueno e Sônia
Brizotti Bueno comemorarão 47 anos de união
na quarta, 14 de outubro, junto dos filhos
Adriano, Vanessa, Ricardo, Alex e Anderson e
da família. O jornal Nossa Folha parabeniza o
casal pelas Bodas de Diamante Negro!

Em Cerquilho, Thaís Luizi Landucci e Luiz
Henrique da Silva celebrarão nove anos de
matrimônio na quarta, 14 de outubro, ao lado
dos filhos Valentina e Luiz Henrique. Seguem
as felicitações do jornal Nossa Folha pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Tietê, Mariana Vire e Thiago Giovanetti
Vicentin completarão 20 anos que estão juntos na quarta, 14 de outubro, e receberão os
parabéns do filho João Pedro e familiares.
A equipe do Nossa Folha envia os parabéns
pelas Bodas de Diamante Colorido!

Alison
e Katia

Flávio e
Juliana

Dante e
Claudete

Mica
e Zeca

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Alison Camargo Pacheco e
Katia Mota brindarão três anos de casados na
próxima quarta, 14 de outubro, na companhia
dos filhos da Katia, Lethicia Emanuelle e Andrey. Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Green Gold!

Em Tietê, Flávio Vire e Juliana Calefe Vire
comemorarão 10 anos de união na quinta, 15
de outubro, junto dos filhos Maria Eduarda
(Duda) e Davi Lucca e da família.
O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Esmeralda!

Em Cerquilho, Oswaldo Dante Filho e Claudete de Souza Dante celebrarão 37 anos de
matrimônio na quinta, 15 de outubro, ao lado
dos filhos André Luís, Luís Fernando, Rafaela
e dos netos Luís Henrique e João Lucas. Parabéns pelas Bodas de Heliodoro!

Em Cerquilho, Emilene Thomaz (Mica) e
Zeca Leone completarão 20 anos de amor e
cumplicidade na quinta, 15 de outubro, com o
filho Caetano e familiares.
A equipe do Nossa Folha envia os parabéns
pelas Bodas de Diamante Colorido!

Márcio e
Fernanda

Marcelo
e Tania

César e
Gisele

Gisele e
Lourenço

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Márcio Pereira e Fernanda
Bertola Rodrigues brindarão 15 anos de casamento na quinta, 15 de outubro, na companhia dos filhos Nicholas e Nathália e familiares. Recebam do jornal Nossa Folha as
felicitações pelas Bodas de Água Marinha!

Arquivo pessoal

Em Tietê, Marcelo Barbosa Pimentel e Tania Vidotto Cristo Pimentel comemorarão quatro anos de união na quinta, 15 de outubro,
junto da filha Luisa e da família. O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de
Green Gold!

Arquivo pessoal

Em Tietê, Francisco César Foltran Lopes
e Gisele Caroline Paes de Oliveira celebrarão
quatro anos de matrimônio na próxima quinta, 15 de outubro, ao lado dos familiares. Seguem as felicitações do jornal Nossa Folha
pelas Bodas de Cristal de Rocha!

Arquivo pessoal

Em Piracicaba, Gisele Mariotto Perez e Lourenço Carmelo Torres completarão 26 anos de
amor e cumplicidade na quinta, 15 de outubro, com os filhos Mariana e Lourenço Junior.
A equipe do Nossa Folha envia os parabéns
pelas Bodas de Turquesa!
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Nossa Folha . 61 anos

UM SÉCULO

Bepim Lorenzetti completa 100 anos de vida
Este cerquilhense de muitas histórias é viúvo de Anesia Moro e pai de Lourdes, José Carlos e Angela Cristina Lorenzetti
José Lorenzetti, conhecido
também por Bepim, nasceu
em 6 de outubro de 1920, em
Cerquilho, da união de Assunto Lorenzetti e Angela Figueira
Lorenzetti, que tiveram outros
seis filhos: Santina, Iolanda,
Helena, Pedro, Matheus e Waldivia.
Bepim é viúvo de Anesia
Moro Lorenzetti e pai de Lourdes, José Carlos e Angela Cristina. De profissão produtor rural e pecuarista, estudou até o
terceiro ano do Ensino Básico.
Hoje, aos 100 anos, o jornal Nossa Folha vai contar sobre a vida deste cerquilhense
que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi convocado para
servir o Exército Brasileiro.
Bepim nasceu no bairro
Hungria, em Cerquilho. Lá,
sua família trabalhou na roça,
especialmente na lavoura do
café. Foi assim que ele viveu
ajudando seus pais até os 20
anos.
Depois desse período, fez o
alistamento militar e foi sorteado para servir o Exército Brasileiro, sendo designado para
o Quartel de Itu. Para este cerquilhense foi um momento de
incertezas, pois, naquela época, já estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial e havia
a possibilidade dele participar
da mesma. Bepim permaneceu
em Itu por 11 meses.
Na época, mais cerquilhenses estavam à serviço do Exército Brasileiro. Quando veio à
ordem para eles serem trans-

feridos para Maceió, todos tiveram que passar por um teste
para saber se encontravam capazes, física e emocionalmente para seguir.
Como a guerra era algo assombroso, alguns preferiram
não passar no teste, dizendo,
por exemplo, que não enxergavam direito. No caso, Bepim
foi considerado capaz, sendo
o único cerquilhense a ir para
Maceió. Na época, de caminhão, os convocados saíram
de Itu rumo a São Paulo. De
São Paulo foram de trem até o
Rio de Janeiro. Lá, ficaram 20
dias atracados na Baía de Guanabara esperando completar o
comboio com mais pracinhas.
Em 4 de outubro de 1941,
partiram no navio denominado “Almirante Alexandrino” e
foram escoltados por navios
de guerra e aviação, até chegarem em Recife em 12 de outubro, permanecendo no local
por quatro dias. Posteriormente, Bepim desceu de trem em
Maceió e lá permaneceu por
três anos. Foram 36 meses de
disciplina rígida e comida fracionada. Naquele local faziam
operações bélicas o tempo
todo. A ordem era que os pracinhas deveriam estar preparados para a guerra.
Durante a trajetória, até
chegar a Maceió e também
no retorno a Itu, Bepim e os
demais pracinhas passaram
por muitas dificuldades, como
fome, dormir em cima de sacas de milho, em camas sem

Arquivo familiar

Nestes 100 anos, Bepim viveu muitas histórias, mas
a mais marcante para ele foi a explosão na Estação
de Ferro Sorocabana em 30 de janeiro de 1948
colchão, embaixo de árvore.
Foi então que, em 1944, o ministro da Guerra, general de
Divisão Eurico Gaspar Dutra,
baixou um decreto afirmando
que os cidadãos que tinham
prestado serviços ao Exército
por um período de três a quatro anos seriam dispensados.
Formaram-se, então, grupos
para o retorno e Bepim foi colocado no primeiro.
Assim ele partiu de Maceió
até Penedo (divisa do Rio São
Francisco) e, de barcaça, foi até
Propriá, em Sergipe, seguin-

do para Aracaju. De Aracaju,
partiu para a Cidade Baixa de
Salvador e, lá, subiu de Elevador Lacerda para a Cidade
Alta, onde teve a oportunidade de visitar a igreja do Nosso
Senhor do Bonfim. Ficou em
Salvador por quatro dias e,
depois, seguiu até Cachoeira,
Brumado, Atalaia, Montes Claros, Rio de Janeiro, São Paulo
e, finalmente, Itu, onde foi
dada a baixa no seu Certificado de Reservista.
Bepim retornou a Cerquilho em 1945. Na época, não

houve manifestações. Na verdade, servir o Exército era
como se fosse dever do cidadão.
Em 1946, conheceu sua falecida esposa Anesia Moro em
uma festa no bairro Hungria.
Namoraram três anos e, posteriormente, se casaram. Segundo Bepim, foram 22 anos de
muito amor, fé, companheirismo, cumplicidade e fidelidade,
o que resultou no nascimento
dos seus três filhos.
Infelizmente, em 1971, aos
48 anos, Anesia veio a falecer,
o que causou uma dor incontrolável para Bepim e família.
A decisão de não optar por
um novo casamento foi exatamente pelo amor que sentia
pela esposa. Esse sentimento
tão importante fez com que o
viúvo seguisse sua vida e assumisse, sozinho, a educação
dos filhos.
Nestes 100 anos, Bepim viveu muitas histórias e também
viu Cerquilho crescer! Mas a
mais marcante para ele foi a
explosão na Estação de Ferro
Sorocabana em 30 de janeiro
de 1948, quando um trem de
carga chegou e, em um dos vagões, tinha explosivos.
Na época, houve comentários que o ocorrido seria um
atentado político contra o governador Adhemar de Barros,
que iria passar em Cerquilho
neste dia, mas adiou a viagem.
A explosão destruiu praticamente toda vila, deixando um saldo de 35 feridos e

quatro vítimas fatais (Carlos
Sebastiani, Luiz Urso, Gabriel
Vieira da Cruz e Nestor Falcim). Segundo Bepim, Carlos
Sebastiani e Luiz Urso estavam perto do vagão e aproximaram-se para averiguação.
Gabriel Vieira da Cruz se encontrava na porta do sobrado
(onde hoje é a Óticas Dez).
Nestor Falcim passava pelo túnel da estação no momento da
explosão. Todos tiveram morte instantânea.
Na época, os sobreviventes,
desabrigados, reuniam-se em
casa de parentes. Os que não
tinham, improvisaram camas
sob os tetos destelhados. A
vila estava sem energia elétrica, cortada pela explosão.
Naquela madrugada, um forte
temporal caiu sobre Cerquilho, com raios e trovões fortes,
chuva e vento, agravando o desespero das pessoas.
O Governo Estadual se encarregou de ajudar a reconstrução da vila. O então governador Adhemar de Barros
ordenou que prejuízo algum
deixasse de ser ressarcido e,
assim, Cerquilho foi reconstruída. Daí, em 1948, iniciou-se a luta pela emancipação do
distrito à cidade, encabeçada
pelo idealista Ângelo Gaiotto,
com todos os méritos o “Pai
da Emancipação”, sendo que,
em 24 de dezembro do mesmo
ano, o então governador Adhemar de Barros promulgou a Lei
233, criando o município de
Cerquilho.

12 DE OUTUBRO

SANTA DAS ROSAS

Dia da Padroeira terá três missas em Tietê

Festa de Santa Teresinha
focará na solidariedade

Fotos Paróquia Nossa Sra. Aparecida

Arquivo Seminário

Tema central da festa é “Com Maria,
em Família, revestir-se da palavra”
Até esta segunda, 12 de
outubro, a Paróquia Nossa
Senhora Aparecida, em Tietê,
promove a festa em louvor
à padroeira do Brasil com o
tema “Com Maria, em Família, revestir-se da palavra”.
Festividades tiveram início no sábado, 3 de outubro,
com novena às 19 horas, na
igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida.
Hoje, 9 de outubro, a novena ocorrerá às 19h30. O
terceiro lote, para as celebrações do sétimo, oitavo e nono
dia, foi distribuído na segunda, 5 de outubro. Cada pessoa pôde retirar duas senhas

para cada dia de novena, respeitando a data do lote.
Para a missa desta segunda, 12 de outubro, Dia de
Nossa Senhora Aparecida,
considerando as celebrações
das 7h30, 9h30 e 11h30, houve distribuição de senhas na
quarta, dia 7, quando cada
pessoa pôde retirar duas senhas somente para um horário estabelecido pelo cronograma da igreja.
Nesta segunda, 12 de outubro, as missas serão realizadas em três horários às
7h30, 9h30 e 11h30, com
reza do terço online às 15 horas, seguida de carreata com

Celebrações em louvor à Maria ocorrerão às
7h30, 9h30 e 11h30 desta segunda
andor de Nossa Senhora Aparecida às 15h30.
Na parte recreativa, a
quermesse será por drive-thru. Neste sábado, 10 de outubro, a retirada das comidas
ocorrerá das 18h30 às 21h30.
Já neste domingo, 11 de outubro, o horário será o das 11
às 14 horas. Para ambas as
datas, o combo com um frango, quatro espetos de churrasco e uma salada de batatas
custará R$60.
EM CERQUILHO - O Dia
da Padroeira será comemorado na igreja matriz São José,
junto aos fiéis, no feriado
desta segunda, 12 de Outu-

bro.
Lá as missas ocorrerão às
7, 9, 12 e 18 horas, na igreja
matriz, no Centro, com retirada antecipada de senhas na
secretaria paroquial.
FESTA DO DIVINO - Neste ano, devido à pandemia
da covid-19, a igreja matriz
Santíssima Trindade, de Tietê, não promoverá os tradicionais pousos e almoços
da Festa do Divino Espírito
Santo, que teriam início neste
mês de outubro.
Entretanto, o tríduo da
festa e a missa campal, no dia
do Encontro das Canoas, em
dezembro, serão mantidos.

De 14 a 18 de outubro,
com tema central “Com Santa Teresinha, na esperança de
melhores dias!”, Santa Teresinha ganhará festa realizada
pela comunidade católica de
Tietê na igreja do Seminário.
Estas celebrações religiosas terão como enfoque a solidariedade pelos mais afetados
pela pandemia da covid-19, os
quais serão lembrados no tríduo através de depoimentos.
Na quarta, 14 de outubro,
às 19h30, o subtema da missa
será “Com Santa Teresinha,
preparamos melhores dias na
saúde!” e haverá celebração do
padre Valdir Machia Serafim.
Como gesto concreto, ocorrerá a arrecadação de material
de higiene e de limpeza, com
homenagem aos profissionais
da Saúde. O depoimento ficará a cargo de um profissional

da área.
Na quinta, 15 de outubro,
às 19h30, a missa ocorrerá
com o subtema “Com Santa
Teresinha, preparamos os melhores dias no trabalho!”, sendo presidida pelo padre Pedro
Paulo Dal Bó (C.Ss.R.), com
homenagem aos desempregados. Nesta data, pede-se a doação de gêneros alimentícios.
Já a mensagem final será um
depoimento de um desempregado na pandemia.
Na sexta, 16 de outubro,
às 19h30, quem realizará a
missa será o padre Santo Candido, da Paróquia Santíssima
Trindade, com o subtema
“Com Santa Teresinha, preparamos melhores dias na família!”. Nesta noite, as famílias
serão homenageadas e, como
gesto concreto, haverá arrecadação de gêneros alimentícios. A mensagem final ficará
a cargo de uma família.
No sábado, 17 de outubro,
com o subtema “Com Santa
Teresinha, percorremos com
êxito os caminhos da vida”,
terá carreta pelas ruas da cidade, com saída do Seminário
às 16 horas.
No domingo, 18 de outubro, Dia Festivo de Santa
Teresinha, a missa ocorrerá
às 18 horas, sob Presidência
do padre Alberto Pasquotto
(C.Ss.R.), com homenagem aos
devotos da santa e mensagem
final de agradecimento a ser
dada pelos festeiros.
Todas estas celebrações
serão transmitidas ao vivo
pela página do Facebook @seminariotiete.
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Capítulos sujeitos à alteração de acordo com a emissora

A FORÇA DO QUERER

Ruy decide se casar com Ritinha

SEGUNDA, 12 - Keyla confronta Deco,
que decide antecipar sua viagem à Europa. Tina diz a Mitsuko que deseja ir
para o Japão. Marta decide fazer terapia
com Lica. Ellen confirma que Fio beijou
Samantha e pede um tempo a ele. Keyla
conta sobre a briga das amigas para Tato e diz que precisa passar um período
sozinha com Tonico. Lica e Marta vão
ai para Paris.
TERÇA, 13 - Tato e Roney sentem falta
de Keyla e Tonico. Josefina se preocupa
com a tristeza de Benê. Benê aceita se
consultar com Renata. Há uma passagem de tempo. Benê diz estar gostando
das sessões com Renata. Fio começa a
trabalhar no salão de K2. Noboru comenta com Mitsuko que não sabe se
Tina está feliz no Japão. Ernesto começa a trabalhar no Cora Coralina. Dóris
convida Bóris para substituir uma professora no Cora.
QUARTA, 14 - Benê avisa Josefina que
vai para o Rio de Janeiro com Guto.
Bóris se anima com suas aulas voluntárias no Cora Coralina. K2 afirma a
K1 que conseguirá dinheiro para suas
férias com Tato. Anderson retoma os
estudos. K1 vai com MB a Campos do
Jordão. K2 furta o dinheiro do salão da
tia e compra passagens para suas férias.
Benê parte para o Rio de Janeiro com
Guto, e Josefina fica apreensiva. Benê e
Guto se dão as mãos durante a viagem.
QUINTA, 15 - Malu convence Clara a
voltar para casa e Leide se impressiona
com a falsidade da professora. Benê se
encanta com o Rio de Janeiro. Valdirene
estranha ao encontrar o caixa do salão
destrancado e K2 disfarça. Tato livra K2
da represália de Valdirene, mas repreende a namorada pelo furto. Felipe convida Clara para ir a Campos do Jordão
com MB. A apresentação de Benê e Guto
é um sucesso. Benê e Guto se beijam.
SEXTA, 16 - Keyla volta de viagem e surpreende pelo seu comportamento. Nena e Das Dores comemoram o prêmio
recebido por Ellen. Benê se incomoda
com a quantidade de alunos no Cora
Coralina. Tato admira o novo estilo de
Keyla e K2 repreende o namorado. Clara
e Guto terminam o namoro.Telma diz a
Anderson que Tina está bem no Japão.
Dogão ofende Juca e Benê.

SEGUNDA, 12 - Samuel dá uma desculpa a Alberto sobre ter entrado no quarto de Dionísio. Donato fica preocupado
com a febre alta de Lipe. Juliano confessa a Doralice amor por Natália. Quirino
festeja com Doralice seu emprego como
professor. Cassiano procura o comandante para denunciar Dom Rafael. Ester
confessa a Alberto que nunca o amou.

SEGUNDA, 12 - Francesca se vê obrigada a criar os filhos sozinha depois
que o marido desaparece. Apolo pede
Tancinha em casamento. Aparício diz a
Enéas que Rebeca foi o único amor da
sua vida. Apolo conta a Adônis que Giovanni foi preso após investigar a morte
do pai. Giovanni é solto e Teodora teme
que ele se vingue da sua família.

SEGUNDA, 12 - Bibi defende Ritinha
e Joyce se irrita. Eugênio acerta com
Heleninha os detalhes da hospedagem
de Ritinha. Cibele decide perdoar Ruy,
que conta sobre a gravidez de Ritinha.
Ritinha foge ao saber que Ruy e Cibele
reataram. Jeiza descobre que Zeca não
deu entrada no divórcio e termina o namoro. Ruy decide se casar com Ritinha.

TERÇA, 13 - Ester concorda em esperar
Alberto voltar da viagem para falar sobre o divórcio. Marcia diz a Donato que
a febre de Lipe tem origem emocional.
Hélio deixa recados no celular de Taís e diz que houve um mal-entendido.
Cassiano fica preocupado depois que
Ester conta que Alberto viajou. Alberto
se encontra com Dom Rafael e pede ao
mafioso que o livre de Cassiano.

TERÇA, 13 - Apolo e Tancinha se beijam. Penólope vê Leonora discutir com
Marquinhos. Tancinha descobre que
seu pai foi assassinado. Leonora provoca um acidente com os carros de Rebeca e Penélope. Beto se interessa por
Tancinha. Leonora, Rebeca e Penélope
se hospedam no mesmo quarto de um
spa. Fedora sofre com o fiasco da sua
festa. Tancinha e Apolo acabam presos.

TERÇA, 13 - Ruy avisa que Ritinha e
Marilda ficarão em sua casa. Cibele
afirma que se vingará de Ruy e Ritinha.
Rubinho fecha mais uma suposta negociação e Aurora se impressiona. Simone
bloqueia o site de apostas no computador de Silvana. Bibi ouve uma mulher
falar com Rubinho no celular e decide
seguir o marido. Joyce se surpreende ao
ver Ritinha vestida de sereia na piscina.

QUARTA, 14 - Hélio tenta fazer as pazes com Taís. Donato tenta animar Lipe. Cassiano alerta Hélio para não fazer
Taís sofrer. Dom Rafael conta a Alberto
que Duque é um falsário. Amparo pede
a Alberto para levar uma carta a Cristal,
sem que Dom Rafael perceba. Cassiano
aconselha Ester a ter cuidado com Alberto. Dom Rafael consegue mandato
de busca e prisão para Cassiano.

QUARTA, 14 - No spa, Leonora, Penélope e Rebeca se aproximam. Giovanni e
Camila tentam se ajudar e conseguem
desarmar os bandidos. Camila manda
Giovanni sair do carro e acaba sofrendo um acidente. Teodora e Aparício se
desesperam com o desaparecimento
de Fedora. Leozinho evita que Fedora
se atire de uma ponte. Beto usa sua influência para tirar Tancinha da prisão.

QUARTA, 14 - Joyce exige que Ritinha
não use sua cauda de sereia na piscina.
Leila discute com Caio por causa de Bibi. Irene chantageia Silvana. Joyce leva
Ritinha ao shopping. Nonato se veste
como mulher. Jeiza é escalada para comandar uma grande operação policial.
Zeca afirma que não liberará Ritinha para se casar. Chega o dia do casamento
de Ritinha e Ruy. Jeiza é assaltada.

QUINTA, 15 - Alberto combina com
Gonzalo a viagem para prender Cassiano. Candinho pergunta a Guiomar se ela
sabe quem é seu pai. Ester permite que
Taís pegue Samuca para passeio com
Cassiano. Mila demonstra não gostar da
aproximação de Juliano e Natália. Alberto telefona para Ester e Cassiano atende.

QUINTA, 15 - Tancinha se despede de
Apolo, afirmando que o amado deixará
a prisão. Giovanni retira Camila do carro e Bruna pede que o rapaz se afaste da
moça. Enéas visita Camila no hospital
e Lucrécia teme que a filha não sobreviva. Apolo é libertado. Adônis e Beto
se enfrentam.

QUINTA, 15 - Zeca leva um tiro para
proteger Jeiza. Ruy e Ritinha se casam.
Shirley tem uma ideia contra Ruy e fala
com Cibele. Heleninha questiona Caio
sobre a venda da sua casa para Bibi. Jeiza e Zeca reatam o namoro. Caio decide
se casar com Leila. Bibi descobre que
Rubinho mentiu sobre a faculdade.

SEXTA, 16 - Cassiano promete a Samuca que não deixará Alberto gritar com
ele. Cristal manda por Alberto um CD
com suas músicas e um recado para
Cassiano. Ester pergunta a Cassiano
se ele esteve com alguma mulher no
Caribe. Alberto mostra a Ester o dossiê
contra Cassiano e diz que irá entregá-lo.

SEXTA, 16 - Henrique aparta Adônis e
Beto. Adônis ignora Shirlei para ficar
com Carmela. Fedora confidencia para
Teodora interesse por Leozinho. Camila
começa a despertar do coma na presença de Giovanni e Bruna o alerta. Penélope, Rebeca e Leonora se tornam amigas.

SEXTA, 16 - Rubinho conta uma história para justificar sua mentira para Bibi.
Ruy acredita que Cibele esteja grávida.
Rubinho e Bibi compram a casa de Caio.
Zeca consegue comprar um ônibus e
Abel não gosta da ideia. Ruy conta para
Ritinha que Cibele está grávida.

SÁBADO, 17 - Apolo agride Beto. Adônis não reconhece Nair como sua mãe
e Larissa se irrita. Camila desperta do
coma, mas não reconhece Lucrécia e
Agilson. Aparício alerta Fedora e Teodora sobre Leozinho. Bruna se incomoda quando Giovanni menciona Camila.
Carmela se insinua para Beto, que deseja apenas saber de Tancinha. Leozinho
manipula Fedora para se casar com ele.

SÁBADO, 17 - Ritinha aceita bem a gravidez de Cibele. Silvana paga um alto
valor para um dos jogadores de pôquer,
mas cancela o cheque. Ritinha e Zeca
se encontram. Ritinha conta que está
grávida e Zeca fica abalado. Jeiza sente
ciúmes de Ritinha. Bibi fala de Caio para Ritinha. O cobrador de Silvana surge
na portaria do prédio dela. Cibele volta
para casa.

SÁBADO, 17 - Alberto avisa a Ester que
pedirá a guarda das crianças, caso se separe dele. Ester finge acreditar em Gonzalo e afirma para o delegado que ele
deve prender Cassiano. Ester avisa Cassiano que Alberto trouxe um delegado
para prendê-lo. Alberto mostra a Ester
o CD e a carta de Cristal para Cassiano.
Ester se sente traída por Cassiano.

Horóscopo
ÁRIES
21/3 a 20/4
Trabalhar em equipe ou levar a sério
um projeto de sociedade vai valer a
pena. Não se estresse diante dos imprevistos do trabalho. Poderá aprender algo novo. Amor em ótima fase!
Se estiver só, tome cuidado com lance proibido.
CÂNCER
21/6 a 21/7

Haverá possibilidade de tensão no
serviço. Não aceite mais tarefas do
que pode cumprir. Fase ideal para
caprichar no visual e estudar. Sair
da rotina incrementará a vida a
dois. Talvez fisgue o coração de alguém da turma!
LIBRA
23/9 a 22/10
Espere um período de sorte no trabalho. É possível que um mal-estar
adie um determinado compromisso. Seja mais paciente com seus
familiares. Na paixão, procure demonstrar companheirismo e releve
as diferenças.
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Com vontade de crescer, saberá se
superar no seu emprego. Espere sucesso caso tenha entrevista profissional marcada. Tudo azul em casa.
Fale dos seus desejos a quem ama.
Na paquera, pode seduzir alguém da
turma.

SEGUNDA, 12 - Otávio pede perdão para Frederico e revela para Tomas que já
sabe de toda armação do funcionário.
Tomas é demitido da empresa. Manuela
vai cantar na C1R a pedido de Isabela.
Frederico volta a ser o estilista da On-Enterprise. Paola (Regina) descobre que
foi roubada na Top Records.
TERÇA, 13 - Mauricio tenta convencer
Rebeca a pelo menos ouvir o que ele
tem a dizer sobre seu sumiço. Rebeca informa que sua vida seguiu e que
agora ela está comprometida. Mauricio
insiste em retomar seu casamento com
ela, mas Rebeca diz não. Meire levará a
C1R ao Programa Raul Gil. Otávio chega
com os papéis para que Rebeca e ele
comprem um terreno.
QUARTA, 14 - Pastor Augusto sai para
fazer uma viagem missionária sem previsão de retorno. Otávio fica chateado
por não entender o motivo de Rebeca
ficar novamente com dúvidas. A banda
“Os Insanos” faz sua estreia no Raul Gil.
No programa, o C1R não consegue se
apresentar. Frederico enfrenta Navarro para proteger Lurdinha. Em seguida,
Lurdinha beija Frederico.
QUINTA, 15 - Isabela conta para Téo
que ficou com medo de cantar ao vivo.
Téo aconselha que ela não desista. Mauricio vai atrás de Rebeca na confecção e
pede para ela lhe acompanhar até um
lugar. Paola diz para Otávio que Rebeca
está com assuntos pessoais não resolvidos. Isabela canta de maneira afinada ao lado de Safira. Geraldo vai até a
gravadora Dó-Ré-Music com objetivo de
roubar o novo single da C1R. Berta diz
para Otávio que viu Rebeca sair com
um homem. Otávio questiona Rebeca.
SEXTA, 16 - Otávio questiona Rebeca e
ela revela que Maurício, pai das gêmeas,
voltou. Otávio fica magoado e vai embora. Benjamim revela para Omar que
está gostando de Priscila. Um homem
misterioso rouba objetos no vilarejo.
Enquanto isso, Omar está interessado
em Chloé. Priscila dispensa Benjamim
e diz ao garoto que gosta de Omar e
não dele. No vilarejo é feito uma reunião sobre um objeto inca encontrado.
Rebeca vai se encontrar com Mauricio
e afirma para ele que está confusa. Manuela segue a mãe.

Período de 9 a 11/10/2020
TOURO
21/4 a 20/5
Terá pique para se dedicar à carreira, mas é indicado selecionar bem
os colegas com quem pode contar.
Cansaço deverá pesar. Na vida a
dois, espere uma ótima fase. É possível que sinta atração por pessoa
amiga.
LEÃO
22/7 a 22/8

Atividade em equipe vai permitir que
as metas sejam cumpridas. Em caso
de imprevisto profissional, adapte-se sem reclamar. Viverá ótimo astral
para viajar. Amor estará protegido.
Pessoa mais velha pode mexer com
suas emoções.
ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Ser gentil com um colega ou cliente vai contar pontos para você. Boa
fase para cuidar da saúde e da beleza. Alguém do passado pode voltar
e balançar seu coração. Pense bem
se vale a pena viver algo secreto no
amor.
AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Para brilhar no emprego, explore
seus pontos fortes e invista em um
curso. Antes de revelar projetos e
segredos a amigos, pense duas vezes. Que tal valorizar mais a pessoa
amada? Na relação a dois, mantenha
distância do ciúme.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Período positivo para crescer no trabalho ou dar guinada na vida profissional. No dia a dia, troque experiências com seus colegas. Convívio
estará favorecido nas amizades. Será
produtivo falar sobre o futuro com
sua cara-metade.
VIRGEM
23/8 a 22/9

Se receber uma grana inesperada,
não saia por aí torrando tudo que
ganhou. Vai sentir vontade de redecorar seu cantinho. Namoro recente tem boa chance de se firmar.
Vida a dois estará cheia de carinho,
com intimidade quente!
SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Com criatividade e papo agradável,
saberá resolver as diferenças no
emprego. Nas horas livres, a dica
é curtir a companhia dos amigos.
Se já tiver alguém, vai preferir ficar
em casa. Se está só, é possível que
reencontre um ex-amor.
PEIXES
20/2 a 20/3
Melhor não se arriscar em transação
duvidosa. Evite sonhar alto demais
para não se decepcionar. Talvez reveja pessoa querida. No romance,
aposte no carinho e no companheirismo. Revele sua ousadia entre quatro paredes!
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Saiba quem foi o arquiteto tieteense Plínio Croce
O filho de Luiz Croce e Rosa Marotte Croce ganhou fama internacional como arquiteto, foi professor da USP e recebeu muitos prêmios
Em 21 de janeiro de 1921,
em Tietê, nascia o arquiteto de
fama internacional Plínio Croce, filho do farmacêutico Luiz
Croce e da professora Rosa
Marotte Croce, imigrantes
italianos. Cresceu na Cidade
Jardim, mas mudou-se para a
capital de São Paulo na adolescência.
Segundo consta na Cronologia Tieteense, de Benedicto
Pires de Almeida, este ilustre
tieteense, enquanto morou na
cidade, fez os seus estudos
primários no Grupo Escolar
Luiz Antunes.
No ano de 1942, Croce ingressou na Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cinco anos
antes da abertura do curso de
Arquitetura na mesma instituição.
De acordo com a Enciclopédia Itaú Cultural, Croce
participou do movimento de
consolidação da profissão da
Arquitetura na cidade de São
Paulo. Na virada da década de
1940, por quatro anos, ele ocupou o cargo de segundo-secretário no Departamento Paulista do Instituto de Arquitetos
do Brasil, fundado em 1943.
Em 1946, formou-se engenheiro-arquiteto. Uma curiosidade é que, no início da sua
notável carreira de arquiteto,

Arquivo internet

Da esquerda para a direita, Plínio Croce, Gian Carlo Gasperini e Roberto Aflalo
Croce foi o autor do projeto de
reforma da então Associação
Esportiva Tietê.
Também fez parte do corpo docente da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo
(FAU/USP), desde a fundação
em 1948. Ali ingressou como
professor-assistente na disciplina de Grandes Composições
e permaneceu na instituição
até o fim da sua vida em 1984.
Croce trabalhou ainda na
empresa Regis & Augustinis e
na Construtora Monteiro Machado. Também associou-se
ao arquiteto Roberto Cláudio
dos Santos Aflalo. Foi ainda

arquiteto adjunto na Raymond
Lewey Associados, de Nova
Iorque, no setor de Arquitetura Industrial em São Paulo,
assim como cofundador do
escritório Plínio Croce e Roberto Aflalo e da Branco & Preto
Decoração e Artesanato Ltda..
Foi também cofundador do escritório Croce, Aflalo e Gasperine, sendo sócio-diretor.
Trabalhou ainda como diretor do Instituto de Arquitetos do Brasil. Foi delegado do
Brasil no Congresso Pan-americano de Arquitetura, em Lima,
no Peru; delegado do Brasil no
Congresso Internacional de
Urbanismo em Tóquio no Ja-

pão. Foi também membro de
exposições, de comissões de
estudos e de organização de
Arquitetura.
Ainda segundo a Cronologia Tieteense, como membro
de júris de Arte Moderna, de
Arquitetura, de Belas Artes e
de concursos, acabou premiado diversas vezes, como foi
a vez do 1º lugar no concurso para a Faculdade de Engenharia Industrial da Pontifícia
Universidade Católica de São
Paulo.
Alcançou ainda o 1º lugar
no concurso para a Estação
Terminal Ferroviária de Belo
Horizonte; o 1º lugar para a In-

dústria Braseixos em Osasco;
o 1º lugar do concurso para
o Conjunto Administrativo
da Cosipa em Piaçaguera em
Cubatão; o 1º lugar no concurso para o Colégio Visconde de Porto Seguro; o 1º lugar
no concurso para o Conjunto
Lunardelli; o 1º lugar no Concurso Internacional para o
Edifício Peugeot, de Buenos
Aires, na Argentina; o 1º lugar
no Concurso para o Edifício do
Tribunal de Contas da Prefeitura de São Paulo; assim como
obteve o prêmio internacional
de Habitação Coletiva na 4ª
Bienal de São Paulo com o projeto do Edifício João Ramalho
e prêmio “Prefeitura do Município de São Paulo”, do 15º Salão Paulista de Belas Artes com
o anteprojeto da Faculdade Industrial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Ainda de acordo com a Enciclopédia Itaú Cultural, em
parceria com Roberto Aflalo,
Miguel Forte, Jacob Ruchti,
Carlos Milan e Chen Y Hwa,
criou a loja Branco & Preto,
pioneira na criação e execução
de móveis modernos em São
Paulo.
Por assinar todos os projetos em parceria com seus sócios, existem poucos aspectos
de autoria pessoal de Croce.
Conforme informações da his-

toriadora Marlene Acayaba,
este tieteense teve uma atividade muito voltada ao labor
na prancheta, sempre buscando alternativas projetuais por
meio do desenho, de acordo
com uma linguagem especificamente arquitetônica. Relatos
dos sócios e dos seus alunos
na FAU/USP mencionam a recorrente busca de Croce pela
simetria, visível em projetos
como a sede do Tribunal de
Contas em São Paulo. Os projetos derivam de seus estudos
sobre a Bauhaus, em especial,
sobre Mies van der Rohe, iniciados na graduação no Mackenzie.
O bairro Butantã, em São
Paulo, abriga a praça que leva
o nome do renomado arquiteto tieteense. A segunda metade do século 20 foi seu período de maior destaque em sua
trajetória profissional, quando
projetou obras como a sede
da IBM (1970), o colégio Porto
Seguro (1963) e a sede do Tribunal de Contas em São Paulo
(1970).
Vale ressaltar que Croce,
Aflalo & Gasperini tornou-se
um dos maiores escritórios de
Arquitetura do País. Nele, Croce trabalhou até o fim de sua
vida em 1984. O escritório ainda existe com o nome Aflalo &
Gasperini.

VOCÊ SABIA?

BATE-PAPO

O que significa TBT?

Perfil entrevista
Carlos José

TBT é a sigla usada nas redes sociais para relembrar situações do passado, geralmente com a publicação de uma
foto. Agora que você já sabe
o que significa pode começar
a postar. Não esquece de marcar o jornal Nossa Folha com
a #tbtNossaFolha. Assim, você
pode aparecer por aqui e os
leitores conhecerem mais sobre sua história e aquela foto.
O #tbtNossaFolha de hoje
é este do Alberto Giovanetti
Filho, que fez uma pesquisa
bem interessante que mostra
que, em Tietê, na época da
Revolução de 1930, as lideranças políticas eram representadas pelo Partido Republicano
Paulista (PRP). Os perrepistas,
conhecidos nos meios sociais
pela forte influência política,
eram apoiadores do candidato Júlio Prestes. Entre eles
estavam Luiz Antunes Cardia,
Olegário Camargo, Plínio Rodrigues de Moraes, Francisco
Rodrigues de Moraes, Antonio
José Pereira, Osório Pires, Caio
Gracco de Souza Campos, Antonio Costa Magueta e Corradi
Segundo.
Na época, Tietê tinha na
pessoa do deputado estadual
dr. Soares Hungria expressiva
representatividade na política
do município.
Em 17 de maio de 1928,
em reunião realizada na sede
do Clube Comercial, na rua
do Comércio, 43, sob a Presidência do dr. Bertho Conde,
representante do Diretório
Central em prol da candidatura de Getúlio Vargas, ocorreu
a eleição para o Diretório do
Partido Democrático de Tietê,
sendo escolhidos os seguintes
nomes: dr. Ibrahim Camargo
Madeira, dr. Otávio da Costa
Carvalho, Derville Hautt, João
Belatto, João Madureira Filho,
Luiz Giovanetti, Ezaú da Silva Pontes, José Lenzi, José do
Amaral Novais, Ângelo Buffo,
Pedro de Campos Pacheco,
Benjamim Constant de Toledo,
João Modena, Francisco Gaiotto e David Mazzer.
Em 15 de janeiro de 1929,
pela 13ª Legislatura Republicana Municipal, houve a posse
dos novos membros da Câmara. Pelo PRP, foram eleitos
Cantídio Camargo, Delphino
Martins Bonilha, Júlio dos Reis,
Roberto Dal Colletto, José
De Marchi e João do Amaral
Campos. Pela oposição, como
membros do Partido Democrático (PD), tomaram posse dr.

Arquivo Alberto Giovanetti Filho

Arquivo pessoal

Otávio da Costa Carvalho e dr.
Ibrahim Camargo Madeira.
Com a maioria dos perrepistas, eleitos na composição
da Câmara de Vereadores, prevaleceu a nomeação de Delphino Martins Bonilha para a função de prefeito e, de Cantídio
Camargo, para presidente da
Câmara, para um mandato de
quatro anos.
Naquele tempo, a divisão
política entre os cidadãos tieteenses alcançou os clubes
sociais. Os perrepistas faziam
as reuniões na Associação Esportiva de Tietê, enquanto que
os democratas frequentavam
o Clube Comercial, na rua do
Comércio.
Na segurança pública de
Tietê, o delegado Menênio
Campos Lobato era visto pelos
democráticos como um braço
aliado e partidário dos perrepistas. Tanto que, em 15 de fevereiro de 1930, como fins políticos, houve a prisão de Luiz
Giovanetti. Na época, o delegado Lobato, sob aprovação do
juiz de Direito, dr. Amazonas
Pinto, intimou Luiz Giovanetti
a comparecer à Delegacia de
Polícia, ordenando que o levassem de automóvel para São
Paulo para ser recolhido para
uma prisão em Cambuci. A sua
prisão despertou grande agitação em todo o Estado.
Morador do bairro Mato
Dentro, Luiz Giovanetti era
membro influente do Diretório do Partido Democrático e
o delegado Lobato, com a sua
atitude, trouxe grande antipatia para o PRP, fato comentado
até a Revolução de 1930.

Findo o período eleitoral
em Tietê, coube à vitória do
candidato do PRP, o paulista
Julio Prestes, com uma expressiva votação 1334, contra 770
para o candidato Getúlio Vargas, do PD. No Brasil, um clima
tenso pós-eleição, desencadeou a Revolução de 1930.
Na época, em Tietê, os perrepistas foram depostos dos
seus cargos, assumindo o comando da cidade uma junta
governamental, que teve nomeado para o cargo de prefei-

to provisório dr. Ibrahim Camargo Madeira e, para o cargo
de delegado de Polícia, dr. Octavio da Costa Carvalho.
A Revolução de 1930, que
marcou o fim da República
Velha, não trouxe a paz política pretendida, sendo que,
em um curto período, a inconformidade com o novo governo desencadeou a Revolução
Constitucionalista de 1932,
considerada o primeiro grande
levante contra a administração
de Getúlio Vargas.

ESPAÇO ABERTO

A Primavera
Por Erotildes Florinda dos Reis, poetisa
A Primavera chegou.
Não veio de carro nem de trem, nem de avião.
Não trouxe bagagem, mas trouxe alegria e paz
Para o meu coração.
		
A Primavera chegou.
		
É uma estação cheia de amor.
		
Quero andar de mãos dadas com ela
		
Para colher uma linda flor.
A Primavera chegou.
Ela está vendo a natureza maltratada
Os rios, os peixes, as matas,
As florestas e os animais.
		
Mas ela chegou para nos trazer esperança,
		
Caminhando com a Primavera
		
Sinto-me como uma criança.
A Primavera chegou.
Quero ficar bem perto dela,
Procurando flores,
Se não acharmos no jardim,
Vamos procurando até mesmo no deserto.
		
Quero contemplar a flor,
		
Não sei qual será mais bela.
		
Que Deus me dê a esperança
		
De ver outra Primavera.

Carlos José Pacheco Machado nasceu em 22 de maio de
1974, em Boituva. Filho de José Carlos Pacheco Machado e Maria Melânia Itália de Camargo Machado, in memoriam, é formado em Administração de Empresas e em Engenharia Civil.
Trabalha no Grupo Sanson e está casado com a Susie Marcús
de Camargo Machado, com quem tem o filho Francisco, conhecido pelo apelido Cisco.
Eu sou? Autêntico.
Sinônimo de beleza? Honestidade.
Cantor e cantora? Tião Carreiro e Inezita Barroso.
Ator e atriz? Lima Duarte e Glória Menezes.
Sonho? Administrar uma fazenda no Estado do Mato Grosso do Sul.
Amor? Pela minha família.
Solidão? Nunca tive medo da solidão.
Deus? O Centro do mundo.
Religião? Católico praticante.
Filme? À Espera de um Milagre.
Sonho de consumo? Um motorhome.
Defeito? Tenho muitos!
Qualidade? Sinceridade.
Lugar? Sítio Santa Mônica.
Lazer? Cavalgadas e tropeadas.
Qual o livro de cabeceira? Bíblia.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Eu seria
agrônomo.
Momento da vida para repetir? O convívio com o meu avô
materno José Bueno de Camargo.
Alegria? A energia do meu filho Cisco.
Tristeza? A perda de entes queridos.
Decepção? Com o ser humano.
Receita contra o tédio? Tererê, sombra e gado no pasto.
Tem saudades do quê? Da minha infância.
Amizade é? Parceria perfeita.
Um(a) amigo(a) especial? Seria injusto citar um apenas.
Palavra que riscaria do vocabulário? Câncer.
Ídolo? Não tenho nenhum.
Frase? Mercadoria que vende não entra em promoção!
Nota 10 para: o Papa João Paulo II.
Nota zero para: o ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva.
Um grande homem ou uma grande mulher? José Bueno
de Camargo, meu avô materno, minha referência, minha base.
Muitas saudades!
Planos para o futuro? Fazer o caminho de volta para a área
rural e vir para a cidade uma vez ao mês!
Recado? Desista de agradar as pessoas e seja feliz a seu
modo.

