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Bicadinhas da semana 
Sobre ajudar as pessoas!

PARA ENCERRAR

Fazer a diferença na vida de alguém significa dar sempre o 
melhor de si naquilo que você já faz. Às vezes, ficamos esperan-
do a melhor oportunidade para praticar o bem ao afirmarmos: 
“No dia em que eu conseguir ir ao asilo fazer uma visita aos ido-
sos”, “no dia em que eu conseguir ajudar os povos da África”, 
“no dia em que eu tiver dinheiro para ajudar aquela comunida-
de carente” e assim vai.

Saiba que fazer a diferença na vida de outras pessoas é algo 
possível para todos! O que importa mesmo é a atitude, a von-
tade de ajudar. Ainda que, muitas vezes sejamos incrédulos, 
desconfiados e pouco aplicados na arte de facilitar a vida dos 
outros, precisamos praticar a solidariedade. 

Normalmente, temos o mau hábito de dificultar a vida do 
próximo. Muitas vezes, nivelamos sempre por baixo e deixamos 
nossa preguiça social imperar e agimos como zumbis insensí-
veis a tudo. Esperamos o pior dos outros e, sem perceber, es-
tamos oferecendo o nosso pior com aquela desculpa “ninguém 
facilita minha vida, por que eu faria o mesmo?”.

Ajudar é um hábito silencioso e de formiguinha, bastante 
importante em qualquer sociedade. O nosso dia a dia, por exem-
plo, é repleto de oportunidades para fazermos a diferença na 
vida das pessoas por meio de atitudes simples, capazes de tor-
nar nossa existência grandiosa, como entender que nem todos 
os erros são intencionais; ser tolerante com as pessoas, prin-
cipalmente com as crianças e os idosos; fazer elogios e reco-
nhecer qualidade nos outros; agradecer alguém que lhe ajudou 
de alguma forma naquele dia; ajudar uma pessoa necessitada; 
ouvir alguém que precisa desabafar, sem julgar; aproximar-se 
de alguém que vive só; dar bom dia, boa tarde, boa noite para 
conhecidos e desconhecidos; limpar os armários e doar o que 
não usa mais; fazer uma oração pela humanidade; oferecer um 
almoço a alguém especial; alimentar um animal de rua, entre 
outras atitudes simples.

Felizmente, pequenos movimentos diários de amor e com-
paixão tornam a vida mais leve e significativa. Um exemplo bem 
básico é você despertar o sorriso em alguém e, assim, recebê-lo 
de volta. Na verdade, uma boa ação pode gerar uma corrente do 
bem capaz de alcançar milhares de pessoas, transformando o 
mundo em um lugar melhor.

Portanto, lembre-se que o que espalhamos ao nosso redor 
será sempre uma escolha. Ainda que se esteja enfrentando pro-
blemas, uma ação bem intencionada pode ser transformadora, 
dando forças para que obstáculos e desafios sejam superados. 
Portanto, multiplique o bem! Fazer a real diferença na vida de 
uma pessoa, sem eleger quem será o beneficiado ou a beneficia-
da, é algo possível a todo momento. Então, seja uma “metralha-
dora” de solidariedade, acertando qualquer um sem pensar! Afi-
nal, gentileza é a cola que conecta a felicidade individual com 
comunidades maiores e com o bem-estar social.

“Você pode achar que o céu está em silêncio, mas Deus não 
esqueceu de você. Não esqueceu dos seus sonhos. Não esqueceu 
das injustiças que você sofreu. Não esqueceu dos seus anos de 
sacrifício. É apenas uma questão de tempo para que você faça 
a colheita das sementes plantadas. Acredite, Ele concederá bên-
çãos para realizar seus sonhos. Ele curará seu corpo de modo 
sobrenatural. Você vencerá todos os obstáculos, derrotará todos 
os inimigos e viverá aquela vida de vitória que Ele lhe reservou!”.

CULTURA De maneira on-
line, o Instituto Cultural “Cor-
nélio Pires”, sob o comando de 
Pedro Massa e Fabio Tomazela, 
promove a Exposição Cornélio 
Pires - 90 anos de música cai-
pira no Brasil. Conteúdo, que 
mostra, com maestria, cada 
momento marcante da vida 
deste ilustre tieteense, desde o 
nascimento em 1884 até a sua 
morte em 1958, está disponí-
vel no YouTube pelo canal Cor-
nélio Pires Caipira e na página 
do Instituto Cornélio Pires, no 
Facebook.

NATAL PET Em parceria 
com a NutriPet e a Special Dog, 
foi lançada a campanha Natal 
de Barriga Cheia Projeto Miau-
Jude. Neste sábado, 12 de de-
zembro, a cada 1kg de ração 
doado por uma pessoa que 
passar pela NutriPet, a Special 
Dog fará o mesmo.

OPORTUNIDADES O Sin-
dicato Rural de Tietê, sob 
Presidência de Tony Persona, 
em parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Ru-
ral (Senar), realiza o curso de 
Meliponicultura (Criação de 
Abelhas sem Ferrão), com a 
instrutora Adriana Poetzcher 
Abdelnur, de 11 a 14 de de-
zembro, das 8 às 17 horas, no 
sítio Filão de Ouro, no bairro 
Mandissununga, em Tietê. Já o 
curso de Jardineiro - Implanta-
ção de Jardim com a instrutora 
Ana Paula Zimbardi será hoje 
e amanhã, 11 e 12 de dezem-
bro, e também nos dias 17 e 
18 do mesmo mês, das 8 às 17 
horas, na chácara São Pedro, 
no Shangrilá, em Tietê. Já nos 
dias 15 e 16 de dezembro, no 
sítio Filão de Ouro, haverá o 
curso de Apicultura - Produtos 
Agroindustriais como Forma 
de Agregação de Valor, com a 
instrutora Adriana Poetzcher 
Abdelnur. Mais informações: 
(15)3285-1244 ou (15)99749-
9780 (WhatsApp).

BAZAR SOLIDÁRIO A As-
sociação de Voluntários Anô-
nimos de Cerquilho (Avac) ar-
recada doações para o Bazar 
Solidário em prol dos animais, 

que ocorrerá neste sábado, 
12 de novembro, das 8h30 às 
12h30, na rua São José, 1.795, 
na Nova Cerquilho. Estarão à 
venda roupas e calçados (adul-
to e infantil). Preços variam de 
R$2 a R$10. Valor arrecadado 
será direcionado para as cas-
trações de animais de famílias 
de baixa renda do município.

JORNALISMO DIGITAL 
A editora-chefe do Nossa Fo-
lha, jornalista Damana Maria 
Rodrigues, promove lives no 
perfil @damanarodrigues no 
Instagram. Conteúdo tem ido 
ao ar às 20 horas. Na próxima 
semana, os entrevistados se-
rão Diego Sanches (dia 14), dr. 
Julio Prestes de Arruda, da Clí-
nica Goute (dia 15), Fernando 
Del Fiol (dia 16), dr. Adriano 
Vendimiatti (Dr. Derrame) (dia 
17) e Elen de Nadai Nunes (dia 
18), respectivamente. 

ETECS O Centro Paula Sou-
za divulgou o calendário dos 
processos seletivos das Esco-
las Técnicas Estaduais (Etecs) 
para o primeiro semestre de 
2021. Assim como ocorreu na 
última edição do Vestibulinho, 
o ingresso se dará novamente 
pela análise do histórico esco-
lar, sem a realização de prova 
presencial ou online. A mudan-
ça do critério se fez necessária 
para atender ao distanciamen-
to social. As inscrições para 
este processo seletivo se en-
cerram às 15 horas da segun-
da, 14 de dezembro, pelo site 
vestibulinhoetec.com.br, com 
taxa de R$19.

PLANO DIRETOR A ter-
ceira Audiência Pública sobre 
a Revisão do Plano Diretor 
de Cerquilho será realizada 
de maneira online, através de 
transmissão ao vivo na página 
oficial da Prefeitura no Face-
book, na quinta, 17 de dezem-
bro, às 18h30. Esta audiência 
trará a consolidação do Plano 
Diretor, assim como o zone-
amento final, as leis comple-
mentares e as demais frentes 
tratadas que contribuem para 
o exercício da função social da 
cidade. 

PARCELADO As borboletas de jardim disseram que Newtão 
Knnipel gosta de comprar e pagar parcelado. Há quem diga que 
até para ir ao banheiro ele usa dessa ação. Agora, só resta saber 
em quantas vezes!

LIBERDADE A professora Nelma Morelli deixou um recado 
nas redes sociais: “Não sou desorganizada. Apenas dou liberdade 
para as minhas coisas ficarem aonde elas quiserem”.

ANO DIFÍCIL No Facebook, Alini Fernanda Tezoto mostrou 
todo o seu medo de permanecer no ano de 2020: “Cancelaram o 
Revèillon? Como vamos sair de 2020?”. Está todo mundo queren-
do sair de 2020 o quanto antes!

PAPAI NOEL A rainha dos memes, Diva Hernandes (Lili), 
voltou com tudo. Dia desses, ela postou o seguinte comentário: 
“Para mim, Papai Noel não precisa trazer nada. Só enfiar algumas 
pessoas dentro do saco e sumir com elas”. Quem mais está as-
sim, levanta a mão?

LINDONA Já Luciana Arcangeleti, por meio de um meme, di-
vulgou uma justificativa sobre a falta de “beleza” de muita gente: 
“Eu era bem lindona quando era criança, só fiquei feia por causa 
do quebrante que colocaram em mim”. Segundo os amigos, para 
a Luciana, o “quebrante” teve poder inverso e a deixou a ainda 
mais linda!

FÉRIAS Valentina Nunes está em contagem regressiva para as 
férias e até deixou um recado nas redes sociais: “Melhor que Star 
Wars é estar de Férias”. Todos concordam!

PRÍNCIPE ENCANTADO Para as moças e moços solteiros que 
esperam pelo amor perfeito, a página Café Reflexivo, no Face-
book, deixou uma comentário bem realista: “Não precisa vir em 
cavalo branco, mas também não precisa ser o cavalo”. Outro con-
selho amoroso veio da página Resiliência Humana: “Não adian-
ta reclamar do problema e, depois, beijar a boca do problema”. 
Quem concorda?

BONECO Esta mesma página publicou, ainda, um meme bas-
tante engraçado: “Para quem estiver com o meu boneco de vodu, 
leve ele para academia”. Ainda dá tempo para ficar com o corpo 
sarado para este fim de ano.

SEM OSTENTAÇÃO Já a página Inspiring Life by Cat postou 
nas redes algo que, por vezes, é bem rotineiro. “Eu pagando no 
mercado: pode ficar com o troco. Moça do caixa: mas estão fal-
tando três reais”. Nem sempre é possível ostentar, não é mesmo?

VIDA DE ADULTO Um meme da página Agostinho Sincero, 
no Facebook, conseguiu resumir bem como é chegar à maiori-
dade: “Ser adulto é ouvir o barulho do caminhão de lixo e sair 
correndo com as sacolas na mão”. Esse é um dos dilemas de ser 
“grande”!

VERDADES A página Coruja Profª publicou um meme bem 
verdadeiro nas redes sociais: “Ter um filho, plantar uma árvore e 
escrever um livro é fácil. Difícil é criar o filho, regar a árvore e ter 
alguém que leia o livro”. Quantas verdades!

CRIAR BEM No seu perfil no Facebook, Vânia Dias publicou 
o seguinte: “Quando seu filho tiver um gênio muito forte, dá-lhe 
um tapão caprichado que o gênio volta para a lâmpada!

HORÁRIOS DAS MISSAS

Agende-seEditorial

EDIÇÃO DIGITAL

SÁBADO: 12 de dezembro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

DOMINGO: 13 de dezembro
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 8 horas (Crisma de 40 adultos).
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9h30.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela está em reforma.
SANTA CATARINA: não haverá missa este mês.
SANTO ANTONIO: 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: missa na quarta quarta do mês às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda primeira sexta às 19 horas. 
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da 
palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da 
palavra aos domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta 
às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.

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

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

NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: missa sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: missa sábado às 19 horas.
SÃO VICENTE DE PAULO: missa domingo às 17h30. 
SÃO PAULO APÓSTOLO: missa domingo às 19 horas. 
Não será mais necessário retirar senhas para participar das missas, 
porém, atingindo a capacidade permitida a entrada será interrompida.



Na terça, 1º de dezembro, 
assumiu a 4ª Companhia do 
22º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior o capitão PM 
William Tonini Machado, que é 
o comandante da PM nos mu-
nicípios de Boituva, Cerquilho 
e Cesário Lange. 

William Tonini é natural de 
Tatuí, está casado e possui um 
casal de filhos. É formado em 
Ciências Policiais de Segurança 
e Ordem Pública pela Acade-
mia de Polícia Militar do Barro 
Branco e em Direito pela Uni-
versidade Bandeirante. Possui 
cursos de Tiro Defensivo na 
Preservação da Vida, Policia-
mento de Trânsito Urbano, 
Força Tática e Polícia Comu-
nitária. Durante os quase 18 
anos na Corporação, já traba-
lhou na Capital no 5º BPM/M 
(Zona Norte) e no 37º BPM/M 
(Zona Sul). 

No 22º BPM/I exerceu di-
versas funções, como coman-
dante do Pelotão da PM em 
Cerquilho e estava como chefe 
da seção de pessoal e comuni-
cação social antes da sua vinda 
para Boituva. Deixou o posto o 
capitão PM Júlio Cesar Aranha, 
que trabalhará no 7º BPM/I em 
Sorocaba.

Com o novo comando, o 
jornal Nossa Folha entrevis-

tou o capitão PM William To-
nini sobre o seu trabalho no 
policiamento da região.

NOSSA FOLHA - Quando 
e por que escolheu a carreira 
de policial militar, sendo hoje 
capitão responsável pelo co-
mando da 4ª Companhia?

TONINI - No início do En-
sino Médio, comecei a me in-
teressar pela carreira militar, 
época em que descobri que, 
através do vestibular da Fu-
vest, poderia ingressar na 
Academia de Polícia Militar 
do Barro Branco e tornar-me 
um comandante da polícia. Eu 
tive esse interesse por ser uma 
profissão de aventura, com a 
possibilidade de combater o 
crime e ajudar as pessoas.

NOSSA FOLHA - Como al-
cançou o posto de capitão? 
Por quais municípios prestou 
seus serviços como policial 
militar?

TONINI - A promoção ao 
posto de capitão é por tempo 
de serviço. Após 11 anos como 
tenente, fui promovido. Já tra-
balhei em São Paulo, na Zona 
Norte e Sul, e em Boituva, Cer-
quilho, Itapetininga e Tatuí. 

NOSSA FOLHA - A segu-

rança pública é um dos temas 
prioritários entre os brasilei-
ros. Nos municípios de Boitu-
va, Cerquilho e Cesário Lan-
ge, como é feito o trabalho de 
policiamento e como aprimo-
rá-lo cada vez mais?

TONINI - A forma de apri-
morar o policiamento é atra-
vés do que chamamos de Pla-
no de Policiamento Inteligente, 
que direciona as viaturas para 
os locais em que estão aconte-
cendo crimes, principalmente 

roubos, furtos e homicídios. 
Cada patrulha tem um iti-

nerário a cumprir. Também 
queremos fazer uma atuação 
social para aproximar a polícia 
da comunidade e criar laços de 
confiança.

NOSSA FOLHA - Qual o pa-
pel da comunidade na efeti-
vação da segurança pública? 
Como ajudar a Polícia Militar?

TONINI - A comunidade 
tem papel importante na se-

gurança pública, pois a viatura 
não está em todos os lugares. 
Por isso, sempre que alguém 
for vítima de um crime é im-
portante fazer o registro da 
ocorrência para que a polícia 
saiba que o delito aconteceu. 

Outra medida é a popu-
lação ligar para o telefone de 
emergência 190 sempre que 
ver um crime acontecendo 
ou alguma pessoa em atitude 
suspeita. A patrulha irá até o 
local e fará a averiguação. Au-
xilia muito o serviço quando a 
pessoa telefona e passa o en-
dereço do fato corretamente e 
informa as características da 
pessoa ou a placa do veículo 
que está em atitude suspeita. 
Dessa forma, prevenimos cri-
mes!

NOSSA FOLHA - À frente 
do comando da 4ª Compa-
nhia, como será seu trabalho 
em prol da população e tam-
bém dos policiais militares?

TONINI - Para a população, 
buscaremos uma polícia que 
presta um bom serviço, que é 
educada com o cidadão, que 
é proativa em deslocar até o 
local da ocorrência, que atua 
conforme a lei. 

Para os policiais militares, 
queremos valorizar o bom 

policial divulgando o seu tra-
balho e externando o reconhe-
cimento ao seu trabalho, bus-
car parcerias com Prefeituras 
para implantar ou aumentar a 
atividade delegada, como for-
ma de aumentar a segurança e 
melhorar a renda dos policiais 
e buscando mais meios e ferra-
mentas para que ele possa tra-
balhar com segurança e profis-
sionalismo, minimizando os 
riscos inerentes à profissão.

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais:

TONINI - É uma satisfa-
ção estar à frente da 4ª Com-
panhia do 22º BPM/I e poder 
retribuir a confiança depo-
sitada em mim pelo coronel 
PM Galende, que me designou 
para este comando, encontrar 
policiais que eu já trabalhei 
anteriormente em passagens 
por Cerquilho e no comando 
interino da Companhia de Boi-
tuva, além de poder oferecer o 
meu trabalho tanto para a po-
pulação quanto para esses ho-
mens e mulheres abnegados 
que estão diuturnamente nas 
ruas protegendo as pessoas e 
fazendo cumprir as leis. 

Espero poder fazer o meu 
melhor e contribuir para uma 
sociedade melhor!

Um acidente de trânsito 
no cruzamento das ruas dr. 
Palinuro e Tenente Gelás, no 
Centro de Tietê, deixou uma 
vítima com ferimentos leves. 
A colisão entre um Honda Ci-
vic e um Fiat Palio aconteceu 
na quarta, 9 de dezembro, por 
volta das 7h30. 

A vítima foi socorrida pelo 
Corpo de Bombeiros e enca-
minhada para a Santa Casa 
de Tietê. A Polícia Militar (PM) 
também esteve no local.

Conforme testemunhas, 
um dos veículos que vinha 
pela rua dr. Palinuro cruzou 
a preferencial do outro, que 
vinha pela rua Tenente Gelás, 
e ocasionou o acidente. Os 
veículos e envolvidos foram 
liberados, pois estavam com a 
documentação em dia.

CRIME AMBIENTAL - Em 
Tietê, na quarta, 9 de dezem-
bro, um homem foi multado 
em R$24 mil por manter 24 
aves silvestres em cativeiro.

Segundo a Polícia Militar 
Ambiental, a equipe recebeu 
uma denúncia e seguiu até o 
local. Após ser questionado, 
o morador confirmou que 
as aves das espécies chopin, 
coleirinha, sabiá, bigodinho, 

tuim e canário-da-terra esta-
vam presas. Sendo assim, as 
24 aves foram apreendidas e 
soltas na natureza e o homem 
acabou multado.

ROUBO - Em Tietê, na noite 
do domingo, 6 de dezembro, 
um vidraceiro foi vítima de 
roubo de veículo ao transitar 
pela ponte Zenóbio Saccon, 
que dá acesso ao bairro Terras 
de Santa Maria.

O crime ocorreu quando 
homens armados em uma mo-
tocicleta abordaram a vítima e 
levaram seu veículo, um Citro-
en preto, fugindo em direção 
ao bairro. Bandidos estavam 
com capacete e máscara, não 
dando condições para identi-
ficá-los. O crime acabou regis-
trado na Delegacia de Polícia 
de Tietê e o vidraceiro relatou 
que o carro possui seguro.

FURTO 1 - Ainda em Tietê, 
uma aposentada de 66 anos, 
residente em um prédio de 
alto padrão no Centro da ci-
dade, foi levada à Delegacia de 
Polícia por furtar produtos em 
um supermercado na Bela Vis-
ta. O fato ocorreu na tarde de 
sexta, 4 de dezembro, quando 
o funcionário do estabeleci-
mento presenciou a ação cri-

minosa.
Segundo consta no Boletim 

de Ocorrência, a idosa já havia 
furtado outros produtos do 
supermercado, motivo pelo 
qual passou a ser monitorada.

Na data do fato, a indicia-
da levou uma caixinha de pa-
pelão e uma sacola, colocando 
os produtos tanto na caixa 
quanto na sacola. No momen-
to de pagar pelas compras, a 
mulher não passou os produ-

tos que estavam na sacola, os 
quais eram: duas gelatinas em 
pó sem sabor, sabão líquido, 
creme de leite e odorizante de 
ambientes.

Desse modo, ela acabou 
abordada por funcionários do 
supermercado e a Polícia Mili-
tar (PM) acionada para condu-
zi-la até o plantão da Delegacia 
de Polícia de Tietê. 

Os produtos foram devol-
vidos e, em sua defesa, a acu-

sada alegou ter problemas de 
saúde, tomar medicamento 
controlado e não saber expli-
car a ação. O caso ficou regis-
trado na Delegacia de Polícia 
do município.

PROCURADO - Em Cerqui-
lho, na sexta, 4 de dezembro, 
por volta das 12 horas, a PM 
prendeu um procurado da Jus-
tiça no Parque das Árvores.

O indivíduo, de 40 anos, 
já teve passagens pela polícia 
por homicídio e por furto, sen-
do procurado, desta vez, por 
violência doméstica. Recolhido 
ao cárcere, terá que cumprir a 
pena.

FURTO 2 - Em Tietê, um 
supervisor, de 38 anos, pres-
tou queixa na polícia após ter 
sido alvo de uma fraude na 
agência da Caixa Econômica 
Federal, de Tietê, quando de-
positou na sexta, 4 de dezem-
bro, um cheque, cujo valor não 
foi revelado.

A vítima foi informada pela 
gerência do banco que o referi-
do cheque depositado no caixa 
eletrônico não se encontrava 
na máquina. Além disso, hou-
ve relatos que alguns caixas 
eletrônicos da agência apre-
sentaram problemas.

Diante dos fatos, o clien-
te registrou a ocorrência para 
apuração da polícia.

MORTE - Em Boituva, um 
aspirante a oficial do Exército 
morreu em um salto de para-
quedas ontem, 10 de dezem-
bro. Felipe Carlos dos Reis, de 
26 anos, aspirante a oficial de 
infantaria, saiu de Resende no 
Rio de Janeiro, com um ins-
trutor para fazer um curso de 
salto de paraquedas no Centro 
Nacional de Paraquedismo, em 
Boituva.

De acordo com informa-
ções da Polícia Civil, durante o 
salto, houve um problema com 
o paraquedas principal de Feli-
pe Carlos, que acionou o reser-
va, mas por conta da velocida-
de acelerada e descontrolada a 
queda não foi amortecida. 

Felipe Carlos foi socorrido 
e levado ao Hospital São Luiz, 
em Boituva, mas não resistiu 
aos ferimentos.

A Academia Militar das 
Agulhas Negras (Aman) divul-
gou uma nota no site oficial 
informando que o acidente 
ocorreu “ao realizar um salto 
de paraquedas em uma ativi-
dade de cunho particular” e 
lamentou a morte.

O novo comandante da 4ª Companhia quer, ainda, a valorização do bom policial militar e a prestação de serviço com respeito aos moradores

ENTREVISTA

Capitão Tonini busca aproximar PM e população
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 Arquivo pessoal

50º Batalhão recebe novos policiais militares

EFETIVO REFORÇADO

Na segunda, 7 de dezem-
bro, o 50º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior recebeu 83 
novos policiais militares que 
se apresentaram para somar 
ao efetivo.

Estes PMs reforçarão o 
patrulhamento nas ruas dos 
oito municípios que integram 
a unidade. São eles: Itu, Salto, 
Porto Feliz, Tietê, Jumirim, 
São Roque, Mairinque e Ara-
çariguama.

ATO SIMBÓLICO - A Polí-

cia Militar do Estado de São 
Paulo, por meio da Escola 
Superior de Soldados, tam-
bém realizou na sexta, 4 de 
dezembro, o ato formal sim-
bólico concluindo a especiali-
zação dos novos soldados no 
Curso Superior de Técnico de 
Polícia Ostensiva e Preserva-
ção da Ordem Pública. 

São 2.669 novos soldados, 
sendo 2.079 masculinos e 
590 femininos. A formatura 
ocorreu, de maneira descen-

tralizada e simultânea, em 
todo o Estado de São Paulo e 
sem a presença de familiares 
e convidados, observando os 
protocolos de segurança re-
lativos à prevenção da conta-
minação pela covid-19. 

O curso teve a duração 
de 12 meses e o 50º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior 
parabeniza a todos os for-
mandos, seus familiares e os 
envolvidos neste processo de 
formação!

Zoonoses orienta como evitar proliferação

INVASÃO DE ESCORPIÕES

A Prefeitura de Cerquilho, 
através do Setor de Zoonoses, 
alertou a população que, com 
o aumento das chuvas nos me-
ses de Verão, é comum uma 
elevação no número de aciden-
tes por animais peçonhentos 
em relação aos demais meses 
do ano. De acordo com levan-
tamento, cerca de 40% dos aci-
dentes são registrados nestes 
quatro meses. 

Por isso, é importante que 
neste período sejam intensi-
ficadas as estratégias de pre-
venção e controle dos aciden-
tes por animais peçonhentos 
junto à população.

São 1.600 espécies catalo-
gadas de escorpiões, mas ape-
nas 25 são venenosas para o 
homem. Em Cerquilho, foram  
encontradas duas dessas es-
pécies venenosas: escorpião 
amarelo (Tityus serrulatus) 
e escorpião marrom (Tityus 
bahienses). 

 Vale lembrar que o escor-
pião procura locais úmidos 
e escuros para se instalar. As 
áreas mais comuns onde o 
aracnídeo, de hábito noturno, 

costuma ficar são banheiros, 
lavanderia, quintal, entulhos 
de material de construção, te-
lha, lixo e em folhas podadas. 

O escorpião se alimenta 
de pequenos insetos, como 
cupins, grilos, aranhas e, prin-
cipalmente, baratas, e pode se 
esconder dentro de calçados, 
roupas pessoais, lençóis, toa-
lhas de banho, cortinas, tape-
tes, entre outros.

Para a prevenção, o ideal 
é manter jardins, quintais e 
terrenos baldios sempre lim-
pos, além de evitar o acúmulo 
de entulhos, folhas secas, lixo 
doméstico e material de cons-
trução nas proximidades das 
casas. 

Também é recomendado 
sacudir roupas e calçados an-
tes de usá-los, afastar camas 
das paredes e evitar que rou-
pas de cama e cortinas encos-
tem no chão.

Para denunciar terrenos 
sujos, entre em contato com 
o Setor de Fiscalização pelo 
(15)99680-5417.

Em caso de picada de es-
corpião, lave o local com água 
e sabão e busque atendimento 
médico imediatamente.

Para outras informações e 
orientações, entre em contato 
com o Setor de Zoonoses, ins-
talado na rua da Fazendinha, 
333, no Centro. O telefone é 
(15)3288-4110 - ramal 1316.

Colisão em cruzamento no Centro deixa uma vítima leve
OCORRÊNCIAS

César Guitte

Policial estará à frente do comando nos municípios 
de Boituva, Cerquilho e Cesário Lange

Segundo relatos, um dos veículos não respeitou 
a preferencial da via central

São 83 novos soldados que ajudarão no patrulhamento e no combate ao crime

Divulgação Polícia Militar Arquivo Nossa Folha

A prevenção está em deixar o quintal limpo
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“Estrela de Belém” poderá 
ser vista no céu a olho nu

DEPOIS DE 800 ANOS

Um belo e raro fenômeno 
astronômico começará em 16 
de dezembro e atingirá seu 
ápice na segunda, dia 21, e 
está sendo comparado à “Es-
trela de Belém”, que, segundo 
o Evangelho de São Mateus, 
guiou os três reis magos ao 
local de nascimento de Jesus 
Cristo. 

A conjunção planetária en-
tre Júpiter e Saturno, os dois 
maiores planetas do Sistema 
Solar, poderá ser vista a olho 
nu, pouco após o pôr do sol, na 
direção oeste do céu noturno. 
Quanto mais próximo da linha 
do Equador, mais visível será 
esse fenômeno que, segundo 
os astrônomos, não acontecia 
há cerca de 800 anos.

“Em 1980 teve uma aproxi-
mação, no ano 2000 também. 
Mas agora, em 2020, eles es-
tarão 10 vezes mais próxi-
mos do que, no ano de 1980, 
por exemplo. A proximidade 
vai ser mais ou menos de um 
quinto do diâmetro da Lua 
Cheia observada aqui da Terra. 

Vai ser uma visão emocionan-
te. A última vez em que eles 
estiveram tão próximos e deu 
para ver da Terra foi em 1226”, 
explicou o astrônomo Rodolfo 
Langhi, professor do Departa-
mento de Física da Faculdade 
de Ciências da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp). 

Ainda segundo o astrôno-
mo Rodolfo Langhi, a maior 
aproximação se dará no dia 
21, mas já é possível ver os 
planetas, que aparecem como 
estrelas brilhantes, se apro-
ximando no céu no início da 
noite. Sobre a associação do 
fenômeno com a Estrela de 
Belém, o professor afirmou 
que não há registros históricos 
comprovando qual fenômeno 
astronômico explica o evento 
bíblico.

Cientistas brasileiros afir-
mam que a aproximação entre 
os dois planetas deve acon-
tecer novamente daqui a 60 
anos, em 15 de março de 2080. 
Depois, a “Estrela de Natal” só 
poderá ser vista em 2400.

PL proíbe distribuição de 
animais em sorteios

CAUSA ANIMAL

O Projeto de Lei (PL) 
43/2020 foi aprovado, por 
unanimidade, na terça, 8 de 
dezembro, na Câmara Muni-
cipal de Tietê.

O PL é de autoria do vere-
ador João Carlos Pires Uliana 
(DEM) por meio da indicação 
do ativista da causa animal 
Helder Andreoni. 

Assim, “fica proibida no 
município de Tietê a distri-
buição de animais vivos a 
título de brinde, promoção, 
rifa, sorteio ou afins, em 
quaisquer tipos de eventos”, 
aplicando esta lei para ani-
mais domésticos, domestica-
dos, silvestres nativos e exó-
ticos. 

A violação sujeitará o in-
frator à pena de multa no va-
lor de 30 Ufesps, o que, hoje, 
representa R$828,30, a serem 
revertidos ao Fundo Munici-
pal de Proteção aos Animais. 

O referido  projeto, apro-
vado por unanimidade pelo 
Poder Legislativo, será enca-
minhado para sanção ou veto 
ao prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB).

“Desde já deixo aqui os 
meus agradecimentos a to-
dos os envolvidos, voluntá-
rios da causa animal e, em 
especial, ao vereador João 
Carlos Uliana. A mudança já 
começou”, revelou  o ativista 
Helder Andreoni.

Outro assunto tratado pelo vereador foi o da possibilidade de fechamento da agência de atendimento do Ministério do Trabalho de Tietê

REIVINDICAÇÕES

Junior Regonha pede agilidade no Detran

Divulgação

FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

O vereador reeleito Junior 
Regonha (MDB) esteve na se-
gunda, 30 de novembro, na 
Secretaria Municipal de Segu-
rança e Trânsito de Tietê, em 
reunião com o secretário Nil-
son Bertola. Na oportunidade, 
foram abordadas questões 
relacionadas à segurança do 
trânsito e ao funcionamento 
do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran).

“Temos recebidos diver-
sas solicitações da população 
em relação a assuntos envol-
vendo a segurança do trânsi-
to, assim como a deficiência 
no funcionamento do Detran 
da cidade de Tietê”, comen-
tou o vereador. 

Ainda de acordo com Ju-
nior Regonha, ele havia en-
caminhado para a mesma 
secretaria um ofício, no qual  
solicitou intervenções do mu-
nicípio junto ao Detran, com 
a finalidade de cobrar do ór-
gão estadual medidas que 
resultem na regularização do 
atendimento das demandas 
de proprietários de veículos e 
motoristas. 

“Temos recebido do cida-
dão tieteense e constatado 
que, além da demora em ob-
tenção de documentos veicu-
lares e de carteira de motoris-
tas, também há dificuldades 
quando se necessita do agen-
damento dos atendimen-

tos presenciais. Além desta 
questão, levei ao secretário 
municipal os pedidos que 
temos recebido em relação à 
instalação de lombadas em 
diversas ruas de nosso muni-
cípio, o que vem trazendo in-
segurança para o trânsito em 
inúmeros bairros com inten-
sa circulação de pedestres”, 
afirmou.

Junior Regonha informou, 
ainda, que o secretário muni-
cipal Nilson Bertola já traba-

lha na implantação de lom-
badas, com visitas e vistorias 
nos locais apontados, e tam-
bém já solicitou intervenção 
junto ao Detran nas questões 
apresentadas pelo vereador. 

Por fim, Junior Regonha 
relatou que os ofícios foram 
todos encaminhados e, por-
tanto, aguarda a decisão em 
relação aos assuntos neles 
tratados.

REUNIÃO - Já na quarta, 
2 de dezembro, o vereador 

Junior Regonha esteve com 
o responsável pela agência 
de atendimento do Ministé-
rio do Trabalho de Tietê, José 
Ubiratan. 

De acordo com o verea-
dor, o motivo da reunião foi 
em razão da possibilidade de 
fechamento deste posto de 
atendimento no município de 
Tietê.

Vale reforçar que é por 
meio desta agência que os 
trabalhadores e as empresas 
recebem, presencialmente, 
importantes serviços presta-
dos pelo Ministério do Traba-
lho, tais como, seguro-desem-
prego, carteira de trabalho, 
soluções e esclarecimentos 
quanto a direitos trabalhis-
tas, dentre outras relevantes 
contribuições.

Segundo Junior Regonha, 
o eventual fechamento fará 
com que o atendimento pre-
sencial seja feito apenas em 
Sorocaba, trazendo, evidente-
mente, enormes transtornos 
aos trabalhadores e às em-
presas de Tietê.

“Por esta razão, na sessão 
da Câmara, em 1º de dezem-
bro, encaminhei requerimen-
to ao prefeito pedindo que in-
tervenha junto ao Ministério 
do Trabalho e, em conjunto, 
possam evitar eventual en-
cerramento da agência”, afir-
mou.

FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

DORALI SANTINA RODRIGUES ROBIM (DORA)
Faleceu em Tietê, em 3 de dezembro, Dorali Santina Ro-

drigues Robim aos 67 anos. Falecida era casada com Washin-
gton Robim e deixou os filhos Washington e Rodrigo, além 
de familiares.

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

JOSÉ SEVERINO LINO
Faleceu em Cerquilho, em 4 de dezembro, José Severino 

Lino aos 77 anos. Falecido era casado com Cícera Maria da 
Silva e deixou os filhos Vanessa, Vaneide, Sergio, Viviane, Sel-
ma, Sandra, Sandro (in memoriam), Sueli, Solange (in memo-
riam) e Marcos, 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.

VALDIRA INÊS LUCHETA GOBO
Faleceu em Tietê, em 9 de dezembro, Valdira Inês Lucheta 

Gobo aos 73 anos. Falecida era casada com Durval Antonio 
Gobo e deixou os filhos Daisa, Denise e Dárcio, além de fa-
miliares.

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

WALDEMAR ANTONIO RODRIGUES
Faleceu em Sorocaba, em 9 de dezembro, Waldemar An-

tonio Rodrigues aos 84 anos. Falecido era casado com Olinda 
Pires Rodrigues e deixou os filhos Lincon, Lucas e Levi, além 
de familiares.

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

ANGELO MENEGUEL FILHO
Faleceu em Tietê, em 4 de dezembro, Angelo Meneguel 

Filho aos 72 anos. Falecido era casado com Zilda Tesotto e 
deixou as filhas Suzinéia e Cristiane, além de familiares.

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

DROVERGINO DOS SANTOS
Faleceu em Tietê, em 4 de dezembro, Drovergino dos San-

tos aos 94 anos. Falecido era casado com Carolina José Soa-
res e deixou os filhos Drovergino Leão, Francisco Leão, Isabel, 
Quitéria, José Luiz, Sueli e Marli, além de familiares.

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

ISABEL DE JESUS SERVILHA MARQUES 
Faleceu em Taboão da Serra, em 6 de dezembro, Isabel 

de Jesus Servilha Marques aos 86 anos. Falecida era viúva de 
Rycardo Marques e deixou as filhas Valquíria e Vanice, além 
de familiares.

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

MARIA JOSÉ DE CAMPOS TAVARES
Faleceu em Tietê, em 6 de dezembro, Maria José de Cam-

pos Tavares aos 77 anos. Falecida deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-

mendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

JOÃO GOMES RODRIGUES 
Faleceu em Sorocaba, em 8 de dezembro, João Gomes Ro-

drigues aos 75 anos. Falecido era casado com Laurita Alves 
Rodrigues e deixou os filhos Eliane, Eni de Fátima, João Rafa-
el, José Augusto e Maria Aparecida, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-
mendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.

SANTINA FORMIGONI MAZZER
Faleceu em Tietê, em 10 de dezembro, Santina Formigoni 

Mazzer aos 95 anos. Falecida era viúva de Erasmo Mazzer 
e deixou os filhos Antonia, Maria Aparecida, Agenor, Maria 
Helena, Tarciso, Ana Maria, Everaldo e Neide (in memoriam), 
além de familiares. 

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

Divulgação 

Vereador reeleito esteve na Secretaria de Trânsito 
e na agência do Ministério do Trabalho

Casos de covid-19 continuam a subir com rapidez

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Os novos casos de covid-19 
continuam a subir, de acordo 
com o Boletim Epidemiológico 
das Secretarias Municipais de 
Saúde de Tietê, Cerquilho, Ju-
mirim e Laranjal Paulista.

Até a manhã de hoje, 11 
de dezembro, Tietê registrava 
829 casos da doença, com 777 
curados e 25 em recuperação. 
A quantidade de mortes conti-
nuava em 26. 

Já Cerquilho alcançava a 
marca de 1.088 casos, 1.002 
pacientes curados e 64 em re-
cuperação. O total de mortes 
no município aumentou para 

22 vítimas.
Em Jumirim, o número de 

casos de covid-19 subiu para 
98, com apenas uma morte 
registrada. Aqueles que estão 
curados somam 93 pessoas.

Em Laranjal Paulista, a ci-
dade tem 1.290 casos, com 
1.180 pessoas curadas, 103 
em recuperação e sete óbitos.

Também até esta sexta, 11 
de dezembro, o Estado de São 
Paulo registrou 43.461 óbitos 
e 1.306.585 casos confirma-
dos. Deste total, 1.161.974 es-
tão recuperados da covid-19 e 
140.611 já receberam alta hos-

pitalar.
Cabe lembrar que os 645 

municípios do Estado de São 
Paulo têm pelo menos uma 
pessoa infectada, sendo 598 
com um ou mais óbitos. Entre 
as vítimas fatais, estão 24.989 
homens e 18.472 mulheres. 
Segundo levantamento, os óbi-
tos continuam concentrados 

em pacientes com 60 anos ou 
mais, totalizando 76,7%. 

O novo coronavírus que 
causa a covid-19 é transmitido 
principalmente por meio de 
gotículas geradas quando al-
guém infectado tosse, espirra 
ou exala. Portanto, use más-
cara, álcool gel e mantenha o 
distanciamento social.

Laudos apontam maus-tratos 
e doenças em 97 animais

SEGUNDO A SSP

Deu no site G1 que laudos 
solicitados pela Polícia Civil 
apontaram que os 97 animais 
resgatados de uma chácara de 
Boituva sofriam maus-tratos e 
apresentavam doenças devido 
às condições inadequadas de 
manutenção dos cães e gatos, 
segundo a Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP).

De acordo com as informa-
ções da Polícia Civil, vizinhos 
de uma chácara fizeram de-
núncias sobre a situação des-
tes animais em setembro des-
te ano. Durante uma operação, 
os policiais foram ao local e 
encontraram 89 cães e oito ga-
tos sujos, feridos e mantidos 
em gaiolas.

Um veterinário constatou 
que todos sofriam maus-tra-
tos e, desse modo, eles foram 
encaminhados para ONGs.

A responsável pelos cães e 
gatos alegou à polícia que eles 
tinham sido resgatados das 
ruas, contudo, sendo a polícia, 
foi constatado que a maioria 
dos animais era de raça.

Na ocasião, a mulher foi 
presa por maus-tratos e enca-
minhada à Delegacia de Boi-
tuva, mas liberada no mesmo 
dia. A acusada acabou proibi-
da pela Justiça de ter qualquer 
animal de estimação. O caso 
foi relatado na Justiça no mês 
passado, ainda de acordo com 
a SSP.
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Confira as vagas de emprego desta semana
OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura oferece 
vagas de mecânico, marce-
neiro, estagiário de Nutrição, 
fresador, programador CNC, 
torneiro mecânico, compra-
dor, auxiliar de vendas inter-
nas, gerente comercial, ana-
lista financeiro, consultor de 
vendas, ajudante de carrega-
mento, auxiliar de produção, 
operador de máquinas, moto-
rista de caminhão, operador 
de empilhadeira, eletrome-
cânico, mecânico industrial, 
mecânico lubrificador, eletri-
cista industrial e estagiário 
de Engenharia.

Mais informações podem 
ser obtidas na rua Presiden-
te Kennedy, 23, Centro, ou 
através do seguinte telefone 
(15)3285-2887.

Ainda em Tietê, a Doptex 
seleciona profissionais para 
as vagas de ajudante de pro-
dução, revisor e mecânico de 
manutenção. Para estas va-
gas, os currículos devem ser 
cadastrados até 13 de dezem-
bro para o site doptex.com.
br/portal/trabalhe-conosco.

A Algo Mais Many Foods 
admite auxiliar de cozinha. 
Interessados precisam entre-
gar currículo na lanchonete, 
que fica na rua Lara Campos, 
608, no Centro.

Também tem vaga para 
auxiliar de auxiliar de cozi-
nha para o período notur-

no e técnico em Nutrição na 
Cancian Refeições Coletivas. 
E-mail para envio do currí-
culo é o recursoshumanos@
cancianrefeicoes.com.br.

Já a Associação Comercial 
e Empresarial de Tietê (Acet) 
contrata auxiliar administra-
tivo, cujo currículo deve ser 
entregue na própria Acet, 
instalada na rua São Benedi-
to, 98, no Centro.

Em Tietê, também há va-
gas para costureiras de más-
caras em 3d em grande quan-
tidade. Interessadas devem 
tratar pelo seguinte telefone 
(15)99741-4911.

A empresa Kennelan ad-
mite motorista de caminhão. 
Os currículos devem ser en-
viados para o e-mail recep-
cao@kennelan.com.br.

O Supermercado Pizzol 
contrata auxiliar de admi-
nistração que tenha conhe-
cimento em rotinas adminis-
trativas e Recursos Humanos. 
Os interessados podem en-
caminhar currículo para o 

e-mail pizzol@pizzol.com.br.
EM CERQUILHO - A Cen-

tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
divulga vagas para estagiá-
rios da Prefeitura, estagiário 
de Farmácia, recepcionista 
escolar, consultor de vendas, 
ajudante de carregamento, 
auxiliar de produção, opera-
dor de máquinas, motorista 
de caminhão, operador de 
empilhadeira, eletromecâ-
nico, mecânico industrial, 
mecânico lubrificador, eletri-
cista industrial, estagiário de 
Engenharia, auxiliar de limpe-
za, auxiliar de metrologista, 
auxiliar de mecânico de refri-
geração, eletricista de autos, 
costureira, auxiliar de monta-
gem de estruturas metálicas, 
estagiário de Nutrição, mon-
tador de esquadrias de alu-
mínio, motorista, montador 
de esquadrias, balconista, au-
xiliar de padaria, açougueiro, 
repositor, assistente de con-
trole de qualidade, auxiliar de 
produção, costureira, tecelão, 

montador de móveis e estagi-
ário de Direito.

Para obter mais informa-
ções sobre estas vagas, o tele-
fone de contato é o (15)3384-
5652.

A Muvin está com vaga 
aberta para auxiliar de pro-
dução para candidatos que 
residam em Cerquilho, Tietê 
ou Boituva. O currículo pode 
ser cadastrado pelo site mu-
vin.com.br/carreiras.

A Benassi aceita currícu-
los de residentes em Cerqui-
lho, Tietê, Boituva para as 
lojas Coocerqui destes res-
pectivos municípios. O e-mail 
é trabalheconosco@benassi-
campinas.com.br.

A Congelados Indústria 
de Pães contrata confeiteiro 
ou ajudante de padeiro com 
experiência e que resida em 
Cerquilho. Mais informa-
ções pelo telefone WhatsApp 
(11)94070-6732.

Também em Cerquilho, a 
Quase Tudo Variedades ad-
mite repositor e operador de 
caixa. Os interessados devem 
encaminhar currículo para 
quasetudo.variedades@hot-
mail.com.

A BoaBio Gastronomia 
Saudável tem vaga temporária 
para auxiliar de atendimento 
de loja, com possibilidade de 
efetivação. O currículo deve 
ser enviado pelo WhatsApp 
(15)99615-0462.

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.
0800-118023 ou (14)99165-1106

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

Estela foi encontra-
da no bairro Zambianco 
junto dos seus filhotes 
(que foram todos ado-
tados). Estava assusta-
da e pedia por socorro. 
Hoje, ela está castrada 
e vacinada. Tem porte 
médio, é carinhosa e se 
dá bem com outros ani-
mais.

Mais informações 
pelo (15)99739-3002 
ou acesse miaujude.
com.

ADOÇÃO
Divulgação Projeto MiauJude

Divulgação

Por unanimidade, na quarta, 
9 de dezembro, o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) julgou o 
tema 1.031 favorecendo a cate-
goria dos vigilantes e dos traba-
lhadores com profissões simila-
res, com ou sem o uso de arma 
de fogo, reconhecendo o tempo 
de serviço especial para quem 
exerce esta atividade.

Até 1995, na vigência do De-
creto 83.080/79, era permitido 
o reconhecimento da especiali-
dade da atividade do vigilante 
pelo enquadramento da catego-
ria profissional, mediante o uso de arma de fogo, o simples fato 
de comprovar a função já presumia a periculosidade. Contudo, 
com o advento da Lei 9.032/95 passou a exigir a comprovação 
da exposição do trabalhador aos riscos da atividade perigosa e 
a exposição de forma habitual e permanente, não ocasional e 
nem intermitente, para as atividades nocivas à saúde do traba-
lhador.

Agora, com esta recente decisão proferida pelo STJ, fica 
garantido o reconhecimento da atividade especial para os vi-
gilantes e profissionais similares sem que precise comprovar a 
índole perigosa da atividade,  e o mais importante, sem que seja 
preciso comprovar o uso de arma de fogo, bastando demons-
trar apenas o exercício da função perigosa.

Cabe salientar, que por se tratar de julgamento pelo rito dos 
recursos repetitivos, o precedente é vinculante, de observância 
obrigatória, por isso a decisão do STJ deverá ser seguida por 
todos os órgãos do Poder Judiciário.

O processo ainda não foi finalizado, ou seja, o Acórdão ain-
da não foi publicado, a União ainda pode recorrer, mas os juízes 
poderão desde já fundamentar suas sentenças com base nessa 
decisão.

Quais são os meios de provas? O vigilante deverá solicitar 
junto à empresa em que trabalha ou trabalhou o documento 
chamado PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, porém, a 
boa notícia é que este não é o único meio de prova, a decisão do 
STJ permite a possibilidade de realizar outras provas, seja atra-
vés de testemunhas, perícia técnica, prova emprestada, etc. até 
porque a maioria das empresas nessa área quando encerram 
suas atividades deixam de emitir o PPP aos seus funcionários.

É importante frisar que todos os trabalhadores: vigilantes, 
vigias, seguranças, guardas civis municipais (GCMs), dente ou-
tros que desempenham tais funções, que se aposentaram até 
13/11/2019 podem refazer a contagem de tempo, pois certa-
mente podem ter direito a uma ação de revisão de aposentado-
ria, e aos que ainda não se aposentaram é necessário que façam 
um planejamento previdenciário.

Consulte sempre um(a) advogado(a) especialista em Direito 
Previdenciário da sua confiança.

ARTIGO

Tema 1.031 - STJ julgou 
favorável a aposentadoria 
especial para vigilante

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Prosseguem os cursos do 
Sindicato Rural de Tietê

CAPACITAÇÃO

Sob Presidência de Tony 
Persona, o Sindicato Rural de 
Tietê realiza, neste mês, novos 
cursos gratuitos, em parce-
ria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar).

Hoje, 11 dezembro, no sítio 
Filão de Ouro, teve início o cur-
so de Meliponicultura (Criação 
de Abelhas sem Ferrão), com a 
instrutora Adriana Poetzcher 
Abdelnur. Propriedade fica na 
rua José Longo, no bairro Man-
dissununga, em Tietê.

Já o curso de Jardineiro - 
Implantação de Jardim será 
realizado até 18 de dezembro, 
das 8 às 17 horas, na chácara 
São Pedro, na rua Domingos 
Bertola, 310, no Shangrilá, em 
Tietê. A instrutora deste trei-

namento será Ana Paula Zim-
bardi. 

Nos dias 15 e 16 de dezem-
bro, no mesmo horário das 8 
às 17 horas, no sítio Filão de 
Ouro, em Tietê, haverá o cur-
so de Apicultura - Produtos 
Agroindustriais como Forma 
de Agregação de Valor, com a 
instrutora Adriana Poetzcher 
Abdelnur.

Vale ressaltar que todos os 
cursos divulgados aqui terão 
café da manhã, almoço e lan-
che da tarde, além de material 
didático completo e certifica-
do de conclusão.

Mais informações devem 
ser obtidas pelos telefones 
(15)3285-1244 ou (15)99749-
9780 (WhatsApp).

Campanha de coleta de 
inservíveis vai até dia 23

CERQUILHO LIMPA

Em Cerquilho, prossegue 
a Campanha Cerquilho Limpa 
que recolhe móveis, podas de 
roçagem de gramas e limpeza 
de jardins. 

Hoje, 11 de dezembro, o 
serviço percorrerá o Jardim 
Aliança, Cidade Jardim, Águas 
Claras, CDHU, Residencial Se-
bastiani, Vila Pedroso, Domin-
gos Grechi, Taquaral, Distrito 
Industrial e Capoava.

De 14 a 18 de dezembro, 
será a vez dos Residenciais 
Bellucci, Cattai, Módena, Cor-
rocher, Recanto do Sol, Recan-
to das Rosas, Jardim Itália, Real 
Parque e Flamboyant, além de 
Portal dos Pilares, Jardim Es-
planada e Centro (da linha do 
trem sentido Nova Cerquilho).

De 21 a 23 de dezembro, a 
campanha ocorrerá novamen-
te nos Residenciais São Luiz, 
Paradiso, Green Valley, Parque 
das Árvores, Parque Alvorada, 
Vale do Sol, Colina I e II e Galo 
de Ouro; Vila São José; Recan-
to da Colina; Vila Nossa Senho-
ra de Lourdes; Cecap e Centro 
(da linha do trem sentido Galo 

de Ouro).
Vale destacar que as podas 

e cortes de árvores em calça-
das são responsabilidade da 
Prefeitura, no entanto, o reco-
lhimento deve ser solicitado 
pelo telefone (15)3384-3470.

MUDAS - A Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente de 
Cerquilho disponibiliza mais 
de 40 mudas de diferentes 
espécies para doação à popu-
lação. Nesta lista de opções 
têm araçá, urucum, aldrago, 
oiti, dedaleiro, uvaia, cereja do 
Rio Grande, cambuci, goiaba, 
saguaraji vermelho, falso bar-
batimão, jacarandá boca de 
sapo, babosa branca, sabão de 
soldado, ipê verde, ipê branco, 
canudo de pito, pitanga, mari-
nheiro, pata de vaca, capororo-
ca, fedegoso e mirindiba rosa.

Os interessados em conse-
guir estas mudas podem com-
parecer ao Viveiro da Secreta-
ria de Meio Ambiente, na rua 
da Fazendinha, 39, Centro, ao 
lado do Banco do Brasil. O te-
lefone para mais informações 
é o (15)3384-3470.

Arquivo

Divulgação
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Sob realização do Clube 
Atlético Independente, no do-

mingo, 6 de dezembro, ocorre-
ram as semifinais e a final da 

3ª Copa Galo Doido de Fute-
bol Society no estádio “Emílio 
Gardenal”, no campo do Santa 
Cruz, em Tietê. 

Esta competição esportiva 
registrou 13 equipes inscritas 
no sistema mata-mata, ou seja, 
perdia saía fora. 

Os confrontos das semifi-
nais tiveram os seguintes re-
sultados. No campo 1, a equi-
pe Amigos do Cocão venceu 
o Chapecó pelo placar de 6 a 
4. Já no campo 2, o Boa Sorte 
ganhou do Atlético The Black’s 
por 2 a 1.

A final ficou marcada pela 
disputa foi entre Amigos do 
Cocão (Tietê) e Boa Sorte (Ta-
tuí). Em um jogo que parecia 
fácil, logo no começo o Amigos 
do Cocão abriu o placar com 

dois gols e, logo em seguida ao 
acomodar com o resultado e 
passar a errar nas finalizações, 
permitiu que o Boa Sorte, ain-
da que estivesse com um joga-
dor expulso, fosse para cima e 
fizesse o seu primeiro gol.

Diante da pressão, o Ami-
gos do Cocão conseguiu mar-
car mais um gol e o placar 
marcou 3 a 1. Não demorou 
muito e o Boa Sorte fez um se-
gundo gol e, em seguida, mais 
outro, empatando em 3 a 3.

Reagindo à pressão do ad-
versário, o Amigos do Cocão 
marcou o quarto gol e, logo 
em seguida, sofreu empate e, 
por fim, a virada, após ter um 
jogador expulso.  Assim, a par-
tida  final terminou em 7 a 5, 
consagrando o Boa Sorte como 

campeão da Copa Galo Doido 
de Futebol Society, que teve co-

bertura do jornal Nossa Folha 
e do César Guitte Esportes.

Amigos do Cocão ficou com o vice-campeonato da competição ao perder para o time campeão pelo placar de 7 a 5

FUTEBOL SOCIETY 

Boa Sorte conquista o título da 3ª Copa Galo Doido
Fotos César Guitte

O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê, treinados por Gera 
Foltran. Por ordem de sorteio, 
a vigésima entrevistada é a 
Giovana Delgado Pantojo, tie-
teense nascida em 10 de no-
vembro de 2004.

A filha de Sônia Delgado 
Pantojo e de Marcos Aurélio 
Pantojo não tem irmãos e es-
tuda na escola estadual “Plínio 
Rodrigues de Morais”.

Integrante da categoria In-
fantil, Giovana joga como meio 
de rede e, por ser iniciante, 
ainda não tem títulos conquis-
tados no voleibol. Seu ídolo é a 
jogadora Thaísa Menezes.

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

GIOVANA - Eu posso che-
gar aonde eu quero, só basta 

eu ter foco e buscar tudo aqui-
lo que desejo!

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

GIOVANA - Eu comecei no 
voleibol em outubro do ano 
passado, portanto, há pouco 
mais de um ano. 

Curioso que, antes disso, 
sempre me perguntavam se eu 
jogava vôlei por conta da mi-
nha altura. Então, esta questão 
serviu de incentivo para que 
eu passasse a jogar.

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

GIOVANA - Entendo que é 
preciso ter bastante força de 
vontade, pois ser atleta do vo-
leibol demanda muito esforço 
e empenho diários.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

GIOVANA - Verdadeira-
mente, para mim todos os 

momentos são felizes quan-
do estou em quadra, pois a 
cada treino eu absorvo novos 
aprendizados, que só me fa-

zem evoluir no voleibol. 

NOSSA FOLHA - Um mo-
mento desanimador nas qua-
dras?

GIOVANA - Para mim, nes-
te momento, são as manche-
tes, pois, como atleta iniciante, 
não consigo usá-las correta-
mente. Por outro lado, me ani-
mo, porque sei que, se eu trei-
nar, eu conseguirei. 

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

GIOVANA - Toda impor-
tância! Ele nos ensina tudo so-
bre o voleibol.

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

 GIOVANA - Não tenho!

NOSSA FOLHA - O que é 

preciso para ser uma estrela 
do voleibol?

GIOVANA - Foco e discipli-
na, sempre.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

GIOVANA - Várias coisas! 
Uma delas, por exemplo, é a 
importância de cuidar e ter a 
saúde em dia. Além disso tam-
bém aprendi a necessidade do 
isolamento neste momento. 
Confesso que sinto saudades 
da minha rotina anterior, mas 
espero que logo tudo isso me-
lhore e a vida volte ao normal.

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

GIOVANA - Eu tenho vá-
rios sonhos! Mas o principal 
deles é eu me formar no que 
eu mais desejo.

Helen Toledo tem Tandara Caixeta como ídolo

VOLEIBOL

Para Giovana, a pandemia lhe ensinou a respeitar o isolamento 
Arquivo pessoal

O time Boa Sorte é do município de Tatuí

Danilo fez a entrega do troféu de melhor goleiro 
da final ao Charles, da equipe do Boa Sorte

Giovana tem 16 anos e é filha única

Guina entregou o troféu de artilheio da Copa 
para seu filho Matheus, do Amigos do Cocão

Amigos do Cocão é da cidade de Tietê

2º PedalaCão no Dema Foresto ajuda o projeto MiauJude
EM TIETÊ

O 2º Pedalacão realizado 
no domingo, 6 de dezembro, 
no Pesqueiro Dema Foresto, 
em Tietê, foi uma ação solidá-
ria em prol ao Projeto Miau-
jude. 

Respeitando as orienta-
ções sanitárias, adotando os 
cuidados necessários e man-
tendo o distanciamento em 
razão da pandemia da co-
vid-19, o 2º Pedalacão contou 
com mais de 400 ciclistas de 
Tietê e região, que percorre-
ram 27 quilômetros ao longo 
do bairro Mandissununga. 

Considerando as doações 
de patrocinadores, colabora-
dores e ciclistas inscritos, fo-

ram arrecadados 900 quilos 
de ração. 

Para quem ainda não co-
nhece, o projeto MiauJude 
de Tietê realiza resgastes de 
animais abandonados e víti-
mas de maus-tratos e, hoje, 
mantém cerca de 200 pets  
abrigados, o que representa  
um consumo mensal de 1,2 
toneladas de ração, além dos 
gastos com médicos-veteriná-
rios, remédios e demais cui-
dados. 

Quem quiser ajudar com 
doações pode entrar em con-
tato pelo Instagram @miauju-
de ou mesmo pelo WhastApp 
(15)99739-3002.

Fotos divulgação



Neto tem Thaís Canciam como a maior inspiração

Laranjal Paulista briga pelo 
título da Copa Truck

EM INTERLAGOS

Depois de brigar pelo títu-
lo da Copa Truck até o fim, a 
equipe Iveco Usual Racing, de 
Laranjal Paulista, chega à últi-
ma etapa da competição, em 
Interlagos, novamente com 
chances de conquista. As duas 
corridas serão disputados nes-
te domingo, 13 de dezembro, a 
partir das 14 horas, com trans-
missão do SporTV.

A principal aposta da equi-
pe para a etapa final da Copa 
Truck é Felipe Giaffone, que 
aparece na 6ª colocação com 
110 pontos, 14 a menos que o 
líder, Beto Monteiro. A equipe 
conta ainda com Djalma Pivet-
ta, que conquistou dois pódios 
na atual temporada, ambos em 
Goiânia.

Além de Giaffone e Pivet-
ta, a equipe de Laranjal Pau-
lista inscreverá um terceiro 
caminhão para a etapa, este 
conduzido por Valmir Benavi-

des. O evento será o terceiro 
realizado em conjunto com a 
Stock Car, cuja última prova 
será neste sábado. Na disputa 
de montadoras, a equipe de 
Laranjal Paulista é a terceira 
colocada com 162 pontos, 156 
a menos que a líder.
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Deraldo Rodrigues

Há cinco anos, Olírio An-
tonio Búffalo, o palmeirense 
com apelido de Coelho, fale-
cia aos 79 anos, em 13 de ou-
tubro. Este homem que dedi-
cou boa parte da sua vida ao 
esporte de Cerquilho, mere-
ce sempre ser lembrado.

Filho de Eugênio Atílio Bú-

ffalo e Antonia Dorighello Bú-
ffalo, Olírio nasceu em 16 de 
maio de 1936. Cerquilhense 
de alma e coração, casou-se 
com Hilda Maria Vioto Búf-
falo (irmã do ex-vice-prefeito 
de Tietê, Frafrá). Desta união, 
nasceram Fernando (que tam-
bém é esportista) e Sandra, 
que lhe deram os netos Cami-
la, Débora e Miguel. 

Saudoso homenageado 
começou a se envolver com 
o esporte ainda pequeno, aos 
10 anos. Jogava como atacan-
te e foi excelente atleta, mas 
também atuou, anos mais 
tarde, como técnico e árbitro 
de futebol. 

Na década de 1960, se-
gundo escrevia o saudoso 
Deraldo Rodrigues, Olírio for-
mou o trio de ferro ao lado 
de João Falci e Tarciso Melaré 
em equipes da Associação Es-
portiva São José e Flamengo, 
sendo campeão em ambas. 
Também atuou ao lado de 
Cezar Reginato, Hermes Luvi-
zotto, Dioraci Urso, Armando 
Urso, Nivardo Luvizotto, Acir 
Rosa da Silva (Jacaré), Orlan-
do Módolo (Gessarol), Silvio 
Viegas, Carlos Gaiotto, Hélio 

Urso, Delmo Massarico e Gil-
son Búfalo.

Como técnico, foi cam-
peão amador invicto pelo 
São José, campeão amador 
pelo Cerquilho Atlético Clu-
be (Galo) e pela Usina Santa 
Maria, além de campeão pelo 
São Pedro na Copa Cerqui-
lho.

Seu atuante trabalho 
como jogador e técnico foi 
elogiado por esportistas 
como Sérgio Cinto, Deral-
do Rodrigues, Benedito José 
Grigolon Fré, Paulo de Al-
meida Lima, Hermínio Pilon, 
Wilson Scudeler (Tite), Afon-
so Cisotto, Ettore Belucci, 
Monsenhor Silvestre Mura-
ni, Antonio Severino, José 
Bonventi, Armando Luvizot-
to, Roque Urso, padre Júlio 
Prestes Holtz, Belmiro “San-
to” Marin, Antonio Modanez, 
Vinicio Gagliardi, Antonio 
Ferrari (Toninho Pipoqueiro), 
Valdemar Gaiotto, Fortunato 
Reginato (Nato), entre tantos 
outros. 

Quem te conheceu, assim 
como eu e Deraldo, saberá 
eternamente do seu valor 
como homem de família, po-

lítico, pai, avô e esportista. 
Enquanto aqui estiver, não te 
esquecerei!

PIADINHA DA SEMANA - 
Durante o julgamento, o juiz 

perguntou ao ladrão:
-“Como você conseguiu en-

trar em casa com cerca elétri-
ca e retirar todos os bens do 
imóvel?”

O ladrão respondeu:
-“Senhor juiz, eu vim 

para ser julgado pelos meus 
crimes, não para ensinar os 
segredos da profissão!”

Atleta tieteense disse que almeja jogar em um time da Europa, onde o handebol é mais visto e bastante reconhecido 

Olírio Antonio Búffalo 
faleceu aos 79 anos

Arquivo pessoal
Mário Francisco Canciam 

Martin, conhecido como Neto 
Canciam, é a décimo quarto 
entrevistado do jornal Nossa 
Folha na série especial dedi-
cada aos atletas do handebol, 
comandados pelos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo 
Prado. 

Tieteense nascido em 22 
de abril de 1997, em Tietê, é 
filho de Carlos Martin e Jure-
ma Canciam e irmão da Pietra 
e do Carlos. Estuda na Facul-
dade Integração Tietê (FIT) e, 
no handebol, joga como pivô e 
ponta da categoria Adulto.

Entre os títulos conquista-
dos estão:

2014 - Vice-campeão da 
Série Prata da Liga de Hande-
bol do Estado de São Paulo 
(Lhesp).

2015 e 2016 - 3º lugar nos 
Jogos Regionais.

2017 - Campeão da Sé-
rie Bronze pelo Campeonato 
Lhesp; vice-campeão dos Jogos 
Regionais; e 3º lugar nos Jogos 
Abertos, Segunda Divisão.

2018 - Campeão dos Jogos 
Regionais e campeão da Copa 
Lhesp.

2019 - 3º lugar na Liga de 
Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp).

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

NETO - Eu me defino como 
uma pessoa que gosta do que 
faz, não porque o pai ou a mãe 
forçaram a fazer aquilo nem 
também porque precisa. Posso 
afirmar que quero o handebol 
para o meu futuro, sendo eu 
atleta ou não. 

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

NETO - O meu início no 
handebol foi entre 12 e 13 
anos. Na época, fui convidado 
pelo professor Fábio Beloto. 
que está até hoje. Já neste pri-
meiro treino, vi que o hande-
bol era o esporte que gostaria 
de seguir e praticar, pois me 
chamou muita atenção.

De fato, a grande influen-
ciadora de tudo isso foi a mi-
nha prima Thaís Canciam, 
que atuava pelo time de Tietê 
e também teve oportunidade 
de jogar em outras equipes, 
como de Sorocaba e São Caeta-
no. Depois disso, Thaís acabou 
indo estudar e jogar em São 
Paulo na Faculdade Anhembi 
Morumbi. Nesta passagem pe-
los times, ela pôde conquistar 
muitas experiências e fazer 

novas amizades que duram 
até hoje. Isso serviu de inspi-
ração para eu começar e estar 
até hoje no handebol. Quero 
ser igual a Thaís!

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

NETO - O que mais amo é 
quando estou em quadra fa-
zendo o que gosto, sem nin-
guém estar me forçando a es-
tar ali. 

O que mais odeio dentro 
dela é quando meu time está 
perdendo. Na verdade, nin-
guém quer ser derrotado em 
uma partida. Também odeio 
as pancadas que, às vezes, 
tomo por causa da posição. 

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

NETO - Os maiores desa-
fios pessoais dentro desse es-
porte é que, no Brasil, não se 

Neto é filho de Carlos e Jurema

HANDEBOL

COMUNICADO
A organização de evento Pretos X Brancos comunica 

que, devido à covid-19 e em respeito aos amigos e familia-
res atingidos pela pandemia, não realizará o 31º Tradicional 
Jogo da Amizade neste ano de 2020, em Tietê.

tem um olhar para o handebol. 
Então, para quem gosta do 
handebol, o incentivo tem que 
partir da própria pessoa, pois 
esta modalidade esportiva no 
Brasil é bastante apagada.

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

NETO - A importância de-
les é essencial para nós, pois 
sem Fábio e Gustavo não te-
ríamos o que temos aqui na 
nossa cidade. São  eles que se 
esforçam e correm atrás dos 
campeonatos e, além disso, 
tiram um tempo para poder 
nos treinar. Não bastasse tudo 
isso, eles ainda torcem pelo 
nosso futuro, sendo atleta ou 
não. 

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

NETO - As oportunidades 
proporcionadas foram as de 
conhecer pessoas do ramo, 
ter novos amigos e estar com 
pessoas que jogam profissio-
nalmente. E acredito que pode 
me proporcionar muito mais, 
pois almejo jogar em um time 
da Europa, onde o handebol é 
mais visto e reconhecido. 

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

NETO - As expectativas são 
as melhores, pois ficar sem 
fazer o que se gosta é muito 
ruim. Sei que o retorno vai ser 
complicado, pois até a com-
petição se reestruturar, levará 
um tempo. Mas vejo que logo 
que encerrar a pandemia, não 
só eu como outros atletas, tan-
to de Tietê quanto de outras 
cidades, vão ter ânimo para 
voltar às competições.

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ - 1955
Em pé: Hermes Luvizotto, Fortunato Reginato, Lima, Gaiotto, Rubem de Almeida e Módolo
Agachados: Antonio Soldera, Cezar Reginato, Silvio Viegas, Olírio Búffalo e Delmo Massarico 

Divulgação

Felipe Giaffone 
é a principal aposta 

da equipe de Laranjal



8 Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 Nossa Folha . 61 anos



Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 9jornalnossafolha.com.br

FONOAUDIÓLOGA CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

12 E 13 DE
DEZEMBRO

DROGA RAIA - 
(15)3282-4046

DEZEMBRO LARANJA

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima mais de 181 mil novos casos anualmente, sendo este tipo o de maior incidência no País

Com diagnóstico precoce, câncer de pele tem cura

A campanha Dezembro La-
ranja foi criada pela Socieda-
de Brasileira de Dermatologia 
com o objetivo de prevenir o 
câncer de pele, que é o tumor 
de maior incidência no Brasil. 
Segundo o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), referência 
nos estudos sobre o assunto 
no País, estima-se em média 
mais de 181 mil novos casos 
anuais, sendo que, deste total, 
mais de cinco mil correspon-
dem a novos casos de melano-
ma. 

“A exposição solar exces-
siva, sem proteção, pode pro-
vocar alterações celulares, le-
vando ao desenvolvimento de 
câncer de pele. Pessoas de pele 
clara, com pintas e manchas, 
idosos, quem se expôs muito 
ao sol e quem tem histórico de 
câncer de pele na família estão 
mais propensos a desenvolver 
a doença. Os cânceres de pele 
podem ser divididos em me-
lanoma e não melanoma, e os 
mais frequentes são o carcino-
ma basocelular e o carcinoma 
espinocelular, menos agres-
sivos, mas que podem causar 
lesões funcionais e estéticas”, 

revelou o cirurgião oncológico 
Eduardo Bertolli.

O carcinoma basocelular, 
mais frequente na população 
brasileira, costuma apresentar 
áreas com protuberância, com 
borda mais elevada e cor mais 
avermelhada, com pequenos 
vasos de sangue. 

Já o carcinoma espinocelu-
lar, segundo mais frequente, 
porém, mais agressivo que o 
basocelular, tem como carac-
terística sinais com aparência 
endurecida, uma úlcera que 
lembra um machucado, que 
não cicatriza. 

Ainda de acordo com o 
cirurgião oncológico Eduar-
do Bertolli, as regiões mais 
comuns para o aparecimento 
dos dois tipos de carcinoma 
são as áreas mais expostas 
ao sol, como rosto, cabeça, 
pescoço, nariz, lábios e dorso 
das mãos. Segundo o médico, 
o tratamento destes dois tipos 
de câncer de pele é cirúrgico, 
na maioria das vezes.

Já o melanoma cutâneo, 
que tem incidência mais baixa 
do que os carcinomas, mas de 
maior gravidade, ainda esse 

ano, pode chegar a registrar 
três mil casos em homens e 
2.670 mil casos em mulheres. 
O melanoma cutâneo normal-
mente acomete os mais jovens, 
entre 30 e 40 anos, surgindo 
por meio de uma pinta ou um 
sinal em tons acastanhados, 
que com o tempo altera de 
cor e tamanho, podendo até 

sangrar. Em um estágio mais 
grave, o tumor pode gerar me-
tástase nos órgãos e gânglios. 
Quando diagnosticado preco-
cemente, as chances de cura 
dos melanomas é alta, poden-
do chegar a mais de 90%.

O bronzeamento artificial 
também oferece alto risco de 
desenvolvimento de câncer de 

pele, mais do que a exposição 
aos raios solares. Isso ocorre 
porque elas emitem altos ní-
veis de UVA, a radiação ultra-
violeta, de maior risco para o 
câncer de pele. 

Porém, desde 2009, quan-
do foram consideradas can-
cerígenas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), as 
câmaras de bronzeamento fo-
ram proibidas no Brasil, único 
país a ter essa iniciativa e por 
isso referência no combate ao 
câncer de pele.

PREVENÇÃO - Procurar 
evitar a exposição excessiva 
à radiação solar, composta 
pelos raios UVB (responsável 
pela queimadura avermelhada 
da pele) e UVA (ultravioleta), 
principalmente entre 10 e 16 
horas, é uma das recomenda-
ções. A radiação UVA penetra 
profundamente na pele e é a 
principal responsável pelo 
câncer da pele. 

Sua intensidade varia pou-
co ao longo do dia, sendo in-
tensa não somente em dias 
de sol, mas também com o 
céu nublado, por isso é funda-
mental utilizar protetor solar 

diariamente. 
Quem tem tatuagem deve 

redobrar os cuidados, pois 
as tintas escuras usadas nas 
imagens podem encobrir pos-
síveis lesões precursoras do 
câncer de pele. O melanoma, 
por exemplo, possui uma al-
teração celular com muito 
pigmento, assim como as ta-
tuagens, dificultando a análise 
da estrutura celular durante 
os exames patológicos.

Adotar medidas simples 
de proteção como o uso de fil-
tro solar, boné, chapéu, além 
do cuidado com o excesso de 
exposição solar, não excluí a 
importância do acompanha-
mento anual e periódico com 
um dermatologista.  

“A consulta com um der-
matologista é essencial para o 
monitoramento de manchas, 
pintas e sinais que podem 
identificar o câncer de pele. 
Existem regiões do corpo em 
que a pessoa sozinha não con-
segue visualizar”, alerta o es-
pecialista.

Esses cuidados são funda-
mentais para a saúde da pele 
e evitar o câncer.

Divulgação Nossa Folha

Incidência dos raios solares influencia
no desenvolvimento da doença

DROGARIA N. S. APARECIDA
(15)3282-6915

Na segunda, 7 de dezem-
bro, foi lançado pelo governa-
dor João Doria (PSDB) o Plano 
Estadual de Imunização contra 
o coronavírus. A campanha vai 
começar no dia 25 de janeiro, 
com prioridade para profissio-
nais de saúde, pessoas com 60 
anos ou mais e grupos indíge-
nas e quilombolas na primeira 
etapa. São Paulo também vai 
disponibilizar quatro milhões 
de doses da vacina do Instituto 

Butantan para outros Estados.
A previsão é que nove 

milhões de pessoas sejam 
imunizadas na primeira eta-
pa, com a aplicação de 18 
milhões de doses. O público 
prioritário abrange trabalha-
dores na linha de frente de 
combate à covid-19, indíge-
nas e quilombolas e também 
a faixa etária com maior índi-
ce de letalidade por covid-19 
– 77% das mortes provocadas 

pelo coronavírus são até ago-
ra de pessoas com mais de 60 
anos.

A campanha será coorde-
nada pela Secretaria de Esta-
do da Saúde e implementada 
em parceria com as 645 pre-
feituras paulistas. Objetivo é 
dobrar o total de postos de 
vacinação dos atuais.

O Governo do Estado vai 
propor aos municípios a 
adoção de normas especiais 

para vacinação em farmácias, 
quartéis da Polícia Militar, es-
colas, terminais de ônibus e 
postos volantes em sistema 
drive-thru. O objetivo é ga-
rantir a segurança da popu-
lação e evitar aglomerações 
nos locais de imunização.

Nesta primeira etapa, a 
vacinação contra a covid-19 
ocorrerá 25 de janeiro a 22 
de março, com duas aplica-
ções por pessoa, com interva-

lo de 21 dias.
CRONOGRAMA
Dose 1
25 de janeiro - Profissio-

nais da Saúde, indígenas e 
quilombolas;

8 de fevereiro - Pessoas 
com 75 anos ou mais;

15 de fevereiro - Pessoas 
com 70 a 74 anos;

22 de fevereiro - Pessoas 
com 65 a 69 anos;

1º de março - Pessoas 

com 60 a 64 anos.
Dose 2
15 de fevereiro - Profis-

sionais da Saúde, indígenas e 
quilombolas;

1º de março - Pessoas 
com 75 anos ou mais;

8 de março - Pessoas com 
70 a 74 anos;

15 de março - Pessoas 
com 65 a 69 anos;

22 de março - Pessoas 
com 60 a 64 anos.

Vacinação contra o novo coronavírus começa em 25 de janeiro
NO ESTADO DE SÃO PAULO

Prossegue a Campanha
Fique Sabendo

DEZEMBRO VERMELHO

Neste mês de dezembro, 
prossegue a Campanha Fique 
Sabendo, que tem como prin-
cipal objetivo a realização de 
testes rápidos para a detecção 
e o tratamento precoce de HIV, 
sífilis e hepatites.

Em Tietê, com a prevenção 
à covid-19 para evitar aglo-
merações, as ações da “Fique 
Sabendo” permanecerão em 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde de segunda a sexta, 7 às 
16 horas, com exceção do Pos-
to de Saúde Central.

Em Cerquilho, está sendo 
realizada a intensificação de 

testagem em todas as Unida-
des Básicas de Saúde com tes-
tes rápidos para HIV e sífilis. 

“O preconceito e o medo 
dessas doenças acabam por 
afastar as pessoas dos cuida-
dos de prevenção e do exame. 
No entanto, o diagnóstico pre-
coce é essencial para o pacien-
te alcançar qualidade de vida. 
O exame é muito simples e 
acontece através da famosa ‘pi-
cada no dedo’, o resultado sai 
em 15 minutos. Cabe ressaltar 
que o preservativo é funda-
mental”, orientou  a Vigilância 
Epidemiológica de Cerquilho.

Propólis pode ser aliada 
no combate à covid-19

SISTEMA IMUNOLÓGICO

Existem diversas pesquisas 
apontando que a própolis é 
uma ótima maneira de manter 
o sistema imunológico forte. 
Utilizada desde as civilizações 
mais antigas do mundo até 
hoje, a substância produzida 
por abelhas tem comprovada-
mente propriedades antimi-
crobianas, antifúngicas, anti-
protozoarias, antioxidantes e 
antivirais. 

Em 2019, uma pesquisa 
feita por Mohammed Al-Hari-
ri, do Departamento de Fisio-
logia da Escola de Medicina 
da Arábia Saudita, apontou 

a própolis como tratamento 
alternativo para doenças imu-
nológicas. Mohammed Al-Ha-
riri realizou um estudo in vitro 
que mostrou os efeitos imuno-
moduladores da própolis nos 
macrófagos (células especia-
lizadas em “engolir” agentes 
estranhos e outros) de camun-
dongos. Além disso, o mesmo 
estudo revela o aumento de 
células CD4 (linfócitos) e CD8 
(responsáveis por “matar” cé-
lulas infectadas com vírus, por 
exemplo), ou seja, a própolis 
potencializa a resposta do sis-
tema imunológico.

Nozes são opção para 
uma ceia mais nutritiva

NATAL

Apesar de estar mais restri-
ta ao número de pessoas, mui-
tas famílias farão a tradicional 
Ceia de Natal. E um dos ingre-
dientes mais apreciado duran-
te as comemorações de fim de 
ano é a noz. Mas o fruto tam-
bém é uma escolha saborosa 
para deixar a receita mais nu-
tritiva, segundo a nutricionista 
Renata Guirau.

“As nozes são excelentes 
fontes de diversos nutrientes, 
como o magnésio e o fósforo, 
que estão relacionados à saú-
de óssea, muscular e melhora 
da qualidade do sono. Além 

disso, possuem gorduras po-
linsaturadas - as chamadas 
gorduras boas - que têm ação 
antioxidante”, ressaltou a pro-
fissional.

“Não só isso, as nozes tam-
bém contribuem para deixar 
a tireoide e a imunidade mais 
fortes e a diminuir a ação dos 
radicais livres, já que são ricas 
em selênio”, complementou.

Ainda segundo a nutricio-
nista, apesar de auxiliarem 
na saciedade e na melhora 
dos níveis de colesterol, é re-
comendado consumir em pe-
quenas porções.
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Doações podem ser feitas junto à conta da entidade tieteense: Banco do Brasil, agência 07137, conta corrente 101184

Viva a Vida pede ajuda financeira para construir sede

Reservistas são convocados 
pelo Exército Brasileiro

APRESENTAÇÃO

Os reservistas do Exército 
Brasileiro, que deixaram o ser-
viço ativo nos últimos cinco 
anos, devem se apresentar na 
Organização Militar mais pró-
xima de sua residência. 

Da primeira à quarta, a 
apresentação ocorrerá até 
quarta, 16 de dezembro, pre-
sencialmente. 

De 1º de dezembro de 2020 
até 31 de janeiro de 2021, tam-
bém é possível se apresentar 
através da internet pelo site 
exarnet.eb.mil.br. 

Cabe lembrar que a quinta 
e última apresentação terá que 
ser obrigatoriamente presen-
cial na Organização Militar.

Entretanto, decorrido o pe-
ríodo de apresentação e se não 
houver manifesto do reservis-
ta convocado, o mesmo estará 
sujeito à multa.

Objetivo da convocação é 
o de aumentar os mecanismos 
de controle da reserva, visan-
do a ampliação do índice de 
apresentação dos Reservistas 
da Disponibilidade.

Gabriele Leite é finalista do Prêmio Concerto
JOVEM TALENTO

Com iniciação musical no 
Projeto Guri e, hoje, despon-
ta com uma das mais talen-
tosas, a violonista Gabriele 
Leite é uma das finalistas do 
Prêmio Concerto 2020 Jovem 
Talento.

Após a escolha dos parti-
cipantes por um júri técnico, 
agora cada internauta deverá 
escolher o melhor finalista e o 
mais votado será o vencedor 
dessa disputa. 

A votação do Prêmio Con-
certo 2020 Jovem Talento es-
tará aberta até a próxima sex-
ta, 18 de dezembro, no link 
concerto.com.br/noticias/
premio-concerto-2020-vota-
cao-do-publico.

Cabe lembrar aqui que 
o sistema impede que uma 
mesma pessoa possa votar 
mais de uma vez. “Neste ano, 

absolutamente atípico, não 
faz sentido escolhermos um 
prêmio para a melhor ópera 

ou para o melhor concerto, já 
que a temporada foi pratica-
mente suspensa. Decidimos 

dar visibilidade para diversas 
iniciativas que souberam se 
reinventar com projetos cria-
tivos e inovadores, sensíveis 
ao momento, com excelência 
artística e compromisso pú-
blico”,  explicou o diretor-edi-
tor da Revista Concerto, Nel-
son Rubens Kunze. 

Os finalistas foram esco-
lhidos por um júri composto 
por oito atuantes jornalistas e 
críticos musicais do País: An-
drei Reina, Camila Fresca, Iri-
neu Franco Perpetuo, Luciana 
Medeiros, João Luiz Sampaio, 
João Marcos Coelho, Nelson 
Rubens Kunze e Sidney Mo-
lina.

O júri votará o prêmio da 
crítica, cujos vencedores se-
rão conhecidos na edição de 
janeiro-fevereiro da Revista 
Concerto.

Divulgado o tríduo da 
Festa do Divino

EM TIETÊ

Com o tema central “Guia-
dos pelo Divino Espírito Santo, 
busquemos encontrar com o 
Menino Jesus”, a Paróquia San-
tíssima Trindade promove a 
181ª Festa do Divino Espírito 
Santo, em Tietê. 

O tríduo ocorrerá nos dias 
23, 24 e 25 de dezembro, às 
19h30, na igreja matriz da 
Santíssima Trindade. Para as 
missas, é necessário retirar se-
nha antecipadamente.

Já a solenidade será reali-
zada em 26 de dezembro, às 

14 horas, com carreata  do an-
dor do Divino Espírito Santo 
pelas ruas da cidade e, às 18 
horas, missa campal no Par-
que do Divino. 

Portanto, tanto no tríduo 
quanto na missa campal serão 
obrigatórios o uso de máscara 
e o respeito ao distanciamento 
social.

Neste ano, devido à pan-
demia da covid-19, os tradi-
cionais almoços e pousos da 
Festa do Divino Espírito Santo 
foram suspensos.

Artistas de Tietê gravam 
campanhas publicitárias

NOSSOS TALENTOS 

Os artistas de Tietê tiveram 
dias bem produtivos com a HG 
Teles Propagandas, uma vez 
que foram gravadas campa-
nhas publicitárias com o elen-
co da região. 

O proprietário da agência, 
Gabriel Teles, embora resida 
em Piracicaba, é da cidade de 
Tietê, e foi com a equipe local 
que ele resolveu dar início aos 
filmes publicitários.

Os artistas contratados 
Bruno Sarom, Carla Furlan, 
Claudemir Guerra, Eloa Soht-
nas, Guilherme Bispo (MC Gui 
Bispo), Gustavo Vieira (Sam-
ba do Gusta), Joice Monteiro, 
Sara Santarém, Sofia Morás e 
a pequena Bárbara Mantuane-
li atuaram paralelamente em 
campanhas da Associação Co-
mercial e Empresarial de Tietê 
(Acet),  Frigorífico Cancian e 
Pizzaria Arrazare. 

A parceria com Leonardo 
Macedo (Coliseu Films) garan-
tiu grande qualidade em todas 

as produções, pois foram qua-
tro propagandas com músicas 
inéditas, roteiro original e ape-
los diversos.

Segundo Sofia Morás, a 
quem Teles delegou a produ-
ção do elenco, essa é uma par-
ceria que tem tudo para seguir 
crescendo, pois a receita tem 
ótimos resultados. “Além de 
aproximar organizações e em-
presas do seu público final, a 
valorização dos profissionais 
da arte local aquece o merca-
do interno. Nossa região tem 
muitos artistas maravilhosos 
e oportunidades como essas 
provam isso”, comemorou.

Já Gabriel Teles disse que 
importantes trabalhos são re-
alizados com grandes profis-
sionais e, portanto, está grato 
por estar com tantos talentos 
locais.

Para conferir os resultados 
destas e outras campanhas fu-
turas, siga @agenciahgteles no 
Instagram.

NATAL ESPECIAL É NA

Fotos Denival de Lima

SOLIDARIEDADE

Fundada em 4 de junho de 
2001, a Associação Viva a Vida 
de Apoio a Portadores de Cân-
cer, instalada no município de 
Tietê, busca ajuda financeira 
para construir a futura sede 
da entidade.

À frente da associação, 
estão a presidente Leomar de 
Lara (Lia), funcionárias e 24 
voluntários que auxiliam no 
apoio pré e pós-diagnóstico do 
câncer. 

De acordo com a assistente 
social da Viva a Vida, Lindalva 
Dainez, atualmente, a entidade 
oferece auxílio a 75 pacientes. 
“São remédios, fraldas e suple-
mentos alimentares, além do 
contato direto que temos com 
o Hospital Amaral Carvalho, 
de Jaú”, informou.

Contudo, devido às muitas 
despesas, a ajuda da popula-
ção é imprescindível para que 
a associação continue de por-
tas abertas, uma vez que rece-
beu, neste ano, R$13.480,00 
da Prefeitura. “Esta verba é 
importantíssima para custear 
a nossa entidade, mas ainda 

é insuficiente devido aos inú-
meros portadores do câncer 
que necessitam, de forma di-
reta ou indireta, dos serviços 
que prestamos gratuitamente, 
como consultas com especia-
listas e psicólogos”, explicou 
Lindalva Dainez.

Ainda segundo a assistente 
social, o bazar fixo da Viva a 
Vida também tem colaborado 

financeiramente para manter 
a entidade. Instalado em um 
casarão rosa, na rua do Co-
mércio, 646, antiga casa que 
nasceu o compositor Fred Jor-
ge, o bazar da Associação Viva 
a Vida recebe doações de rou-
pas, calçados, livros e outros 
artigos que sustentam as con-
tas do local. O bazar funciona 
de segunda a sexta, das 13 às 

18 horas. 
“Apesar disso, precisamos 

de doações financeiras da po-
pulação de Tietê para que pos-
samos construir nossa sede, 
que ficará na rua do Comércio, 
próximo ao antigo casarão da 
associação. A obra está orça-
da em R$580 mil e não temos 
dinheiro suficiente para cons-
truí-la. Portanto, convocamos 

o apoio de todos nesta ação!”, 
pediu Lindalva Dainez. 

O projeto da nova sede foi 
doado pelo escritório de Ar-
quitetura e Engenharia Studio 
2Pro, de Tietê, e contará com 
um espaço moderno e confor-
tável para atender portadores 
do câncer e familiares, que 
continuarão a ser orientados 
sobre os direitos que possuem 

em relação à isenção do Im-
posto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU), medicamentos, 
entre outros.

“É um sonho antigo das 
fundadoras da entidade, que 
passaram pela difícil experiên-
cia de ser portadoras do cân-
cer, mas usaram isso para fa-
zer a diferença. Desse modo, a 
construção da sede da associa-
ção será mais uma importante 
conquista para toda a popula-
ção de Tietê. Por isso, conta-
mos com a ajuda de todos”, 
comentou a assistente social.

Ainda segundo Lindalva, as 
obras devem iniciar em janei-
ro de 2021, mas ainda faltam 
muitos materiais para a cons-
trução da sede. Assim, quem 
puder colaborar com a obra 
pode doar qualquer quantia 
para a seguinte conta corren-
te: Banco do Brasil, agência 
07137, conta corrente 101184 
- Associação Viva a Vida. 

Mais informações sobre 
como ajudar a entidade po-
dem ser obtidas pelo telefone 
(15)3282-8499. 

Funcionárias Selma e Lindalva e a voluntária Tuca Novo prédio será instalado na rua do Comércio

Vino di Vita
Muitas opções em presentes, kits

promocionais, vinhos para celebrar. 
Deixe seu Natal mais saboroso com

Vino di Vita. 
Confira e surpreenda-se!

Divulgação

Atores estão sob o comando de Sofia Morás

Divulgação internet

Violinista teve a iniciação musical 
no Projeto Guri de Cerquilho
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Os familiares e amigos
parabenizaram Noel 
Dante pelos 75 anos 
festejados na quarta,

9 de dezembro

Eliana Canciam troca 
de idade nesta sexta, 
11 de dezembro, na 

companhia do marido, 
dos filhos e familiares

Ari Honório Junior 
festeja aniversário neste 
sábado, dia 12, com os 
pais Ari e Célia, o irmão 

Alex e a cunhada Dayana

Tatiane Canatelli Biscaro 
brinda nova idade neste 
sábado, dia 12, ao lado 
do marido Toco, do filho 

e dos familiares

Luzia Bueno muda de 
idade neste domingo, 

13 de dezembro, com o 
marido Sergio Luis e as 
filhas Daniele e Daiane

Brinde da segunda, 14 
de dezembro, será para 
Ariela Piloto, que recebe 

os cumprimentos dos 
familiares e dos amigos

Arthur Martins 
completou 12 anos na 

quarta, 10 de dezembro, 
na companhia dos pais, 
dos avós e da família

Juliana Silveira Galdino 
festeja nova idade hoje, 

11 de dezembro, ao 
lado do marido Alex 
e de toda a família

Armando Daros Junior 
aniversaria neste 

sábado, dia 12, com 
a esposa Thuinie e os 
filhos Arthur e Sofia

Valter Consorte receberá 
os parabéns da esposa 
Zeza, das filhas Daniela 
e Graziella, das netas e 
dos genros amanhã, 12

Nathália Colliaso brinda 
aniversário no domingo, 
dia 13, ao lado da filha 

Malu, do namorado Ivan 
e de toda a família

Aurélio Persone assopra 
velinhas na segunda, 

dia 14, ao lado dos pais 
Tony e Eliana, da esposa 

Bia e do filho Nicolas

Ismênia Leão assoprou 
velinhas ontem, dia 10, 
e recebeu o carinho da 
família e dos amigos do 
Grupo Gente de Quem

Bolo de hoje, dia 11, será 
para Shirley Paladini, 

que brinda mais um ano 
de vida com o marido 
Cathiva e o filho Vitor

Marcelo Nalesso Salmaso 
troca de idade amanhã, 
12 de dezembro, junto 
da esposa Renata e dos 
filhos Raffaella e Matteo

Daniela Santarossa 
assopra velinhas neste 
domingo, dia 13, junto 

do marido Rodolfo e dos 
filhos Rodrigo e Renato

Valéria Vallerini, da 
Ótica Vallerini, recebe o 
carinho da família e dos 
clientes neste domingo, 

13 de dezembro

O marido Bertinho, 
a filha Mary e toda a 
família parabenizam

Lindalva Gomes Dainez 
na segunda, dia 14

Igor Salvador festejou 
cinco anos ontem, 10 de 
dezembro, na companhia
dos pais Lucas e Deborah 

e dos familiares

Maria Aparecida Coan 
Souto (Cida) ganha 

beijos e abraços pela 
passagem do aniversário 

nesta sexta, dia 11

A família e os amigos 
cumprimentam Lais 

Capelari por mais um 
ano de vida neste 

sábado, 12 de dezembro

O marido Ediversi e os 
filhos Rodrigo e Kaká 
parabenizam Cleusa 
Maria Daniel Lisboa 

neste domingo, dia 13

Sandra Floriam apaga 
velinhas neste domingo, 

13 de dezembro, e festeja 
com o marido Jorge, as 

filhas e os familiares

Henrique Ribeiro 
Guiraldi completa 15 

anos na segunda, 14 de 
dezembro, junto da mãe 
Eliandra e dos familiares

Maria de Lourdes 
Battistuzzo Mathias 

celebrou mais um ano 
de vida ontem, dia 10, 
junto dos familiares

Afonso Foresto vai 
assoprar velinhas neste 

sábado, 12 de dezembro, 
junto da esposa Lidia, da 

filha Sofia e da família

Maria Thereza de Toledo 
celebra nova idade neste 
sábado, 12 de dezembro, 
na companhia da família.

Receba os parabéns!

Domingos Evangelista 
celebra mais um ano de 
vida neste domingo, 13, 
com a esposa Lucila e os 
filhos Bráulio e Mariana 

Alfredo Boni troca de 
idade na segunda, 

14 de dezembro, na 
companhia da esposa, 

da filha e das netas

Lucila Evangelista 
aniversaria na segunda, 
dia 14, e brinda com o 
marido Domingos e os 

filhos Bráulio e Mariana

Ana Carolina Baggio 
rasga folhinha nesta 
sexta, dia 11, com os 
pais Paulo e Suzete e

a irmã Ana Luiza

Felipe César brindou 
nova idade na segunda, 
7 de dezembro, junto 

da noiva Cintia e 
dos familiares

Angelo Roberto Mazzer 
Tesoto rasga folhinha 

amanhã, dia 12, ao lado 
da esposa Margarete, da 

filha Vitoria e família

Bolo deste sábado, 12 
de dezembro, será para 
Regiane Martelini, que 

comemora a data com o 
marido, a filha e a família

Gustavo Cancian rasga 
folhinha neste domingo, 

13 de dezembro, na 
companhia dos pais, dos 

familiares e amigos

O marido Mário e os 
filhos parabenizam 

Angela Foresto Tosta 
pelo níver na segunda, 

14 de dezembro
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Tercio Levi Dias celebra 
mais um ano de vida 

na segunda, dia 14, na 
companhia da esposa 

Cida, dos filhos e netos 

Bruna Lemos muda de 
idade na terça, dia 15,
junto do marido Tiago, 

dos filhos Lucas e Milena
 e de toda a família

Henrique Tezotto Ferraz 
rasga folhinha na terça, 
dia 15, na companhia 
dos pais Cirlei e Neto, 

dos familiares e amigos

Marcos Piovezane recebe 
o carinho da esposa 

Daiane, da filha Isabella 
e dos familiares na terça, 

15 de dezembro

Odair Mouro assopra 
velinhas na terça, dia 15, 
e recebe as felicitações 

da esposa Rose, dos 
filhos e da família

Roberto Scatena 
completa mais um ano 
de vida na terça, 15 de 
dezembro, junto dos 
familiares e amigos

Roberto Soldera Junior 
será festejado pelos pais 
Beto e Rosângela, pelos 
irmãos e pela namorada 
na próxima terça, dia 15

A esposa Zezé, os filhos, 
os netos e os familiares 

vão cumprimentar 
Santo Ferrari na terça, 

15 de dezembro

Tatiana de Oliveira Coan 
aniversaria na terça, 

15 de dezembro, junto 
do marido Fábio e dos 
filhos Marina e Murilo

Thiago Carcinoni celebra 
mais um ano na terça, 

dia 15, ao lado da esposa 
Carolina e dos filhos 
Augusto e Rafaela

Wania Pontes Vasques 
recebe os parabéns do 

marido Lincoln, dos 
filhos e da família na 

terça, 15 de dezembro

João Paulo Corrêa brinda 
nova idade na quarta, 
16 de dezembro, com 

a mãe Cleusa, a esposa 
Thaís e as filhas

Flávio Gabriel Camargo 
Fernandes completa 16 
anos na quinta, dia 17, 

com os pais Elaine e 
Flávio e o irmão Pedro

Marília de Arruda 
Regonha festeja 27 anos 
na quarta, dia 16, junto 
dos pais Geraldo e Luzia 

e do irmão Renato

Rogério de Toledo vira 
a folhinha na quarta, 16 
de dezembro, ao lado da 
esposa Ana Flávia e dos 

filhos Lucas e Pedro

Vinicios Morás 
aniversaria na quarta, 

dia 16, na companhia da 
esposa Lette, dos pais, 
da irmã e do enteado

Adriano Pakes Ferraz 
vai apagar velinhas na 

quinta, dia 17, junto dos 
filhos Deborah, Felipe e 
Vanessa e do neto Igor

Daniela Ribeiro Polastre 
celebra mais um ano de 
vida na quinta, dia 17, 
com o marido Ricardo, 
os familiares e amigos

Bolo da quinta, 17 de 
dezembro, será para 
Francine Zambretti, 
que brinda a data na 
companhia da família

Katy Marcon comemora 
aniversário na quinta, 17 
de dezembro, e recebe o 
carinho do marido, dos 
pais e dos familiares

Kleber Botini completa 
nova idade na quinta, 

dia 17, ao lado da irmã 
Kátia, da namorada 

Dayene e família

O marido Marcelo, o 
filho Gabriel e familiares 
enviam os parabéns para 
Lia Pansarini na quinta, 

17 de dezembro

Marina Figueiredo 
assopra velinhas na 

quinta, 17 de dezembro, 
junto dos pais Figueiredo 
e Juliana e do namorado

Miguel Ramos Rodrigues 
completa seis anos na 

quinta, dia 17, junto dos 
pais Denys e Darina, do 
irmão Gabriel e família

Pablo Civitella receberá 
o carinho da esposa 

Samanta Holtz, do filho 
Leonardo e familiares na 
quinta, 17 de dezembro

O marido Alessandro e 
os filhos Yasmin e Murilo 

parabenizam Romana 
Ribeiro Correia do 

Amaral na quinta, 17

Thereza Bom celebra 
mais um ano de vida na 
quinta, 17 de dezembro, 

e vai brindar a data 
especial com a família

Wilson Vital rasga 
folhinha na quinta, 

dia 17, na companhia 
da esposa Cecília e dos 
filhos Bia, Acácio e Ana

ANIVERSARIANTES

BODAS

Em Tietê, Lidia Maria Mendes Gonçalves Foresto e Afonso Ma-
ria Foresto celebrarão 16 anos de matrimônio nesta sexta, 11 de 
dezembro, e receberão o carinho da filha Sofia e familiares.

O jornal Nossa Folha envia os parabéns pelas Bodas de Cris-
tal de Pérola de Água Doce!

Em São Bernardo do Campo, Viviane Marcieri Ballardini e 
Carlo Ballardini festejarão 27 anos de união nesta sexta, 11 de 
dezembro, na companhia dos filhos Geórgia e Guilherme e de 
toda a família. A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza o casal 
pelas Bodas de Crisoprásio!

Em Tietê, Clélia Maria dos Santos Faria e Marinaldo de Oliveira 
Faria comemorarão 17 anos de casados neste sábado, 12 de de-
zembro, junto da filha Isabela e dos familiares. 

Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bo-
das de Verdelita!

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Lidia e Afonso Viviane e Carlo Clélia e Marinaldo

A mãe Tereza, as irmãs 
Bárbara e Helena e 
o namorado Renato 
parabenizam Marina 

Parducci na segunda, 14

A família e os amigos 
do Grupo De Paula 

parabenizam Samuel 
Fontana Bueno na 

quarta, 16 de dezembro
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Humberto 
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BODAS

Em Tietê, Thamires Scudeler Floriam e Denis Felipe Cancian 
Butignoli celebrarão cinco anos de matrimônio neste sábado, 12 
de dezembro, e receberão o carinho da família. 

O jornal Nossa Folha envia os parabéns pelas Bodas de Cris-
tal de Topázio Imperial!

Em Tietê, André Felipe Bete e Yara Tavares Bete celebrarão 
seis anos de matrimônio neste domingo, 13 de dezembro, e re-
ceberão o carinho do filho Bruno Enrico, além da Ana Laura e 
do Yan Matheus, filhos de Yara. O jornal Nossa Folha envia os 
parabéns pelas Bodas de Cristal de Peridoto!

Em Tietê, Eloisa Marlene Martin de Camargo e Lázaro Soares 
de Camargo (Tagre) celebrarão 57 anos de matrimônio na terça, 
15 de dezembro, e receberão o carinho das filhas Patrícia e Fa-
biana e do neto Lirinho. O jornal Nossa Folha envia os parabéns 
pelas Bodas de Cristal de Brasilianita!

Em Tietê, Raul Gonçalves Araújo e Graciele Pareschi celebra-
rão quatro anos de matrimônio na quarta, 16 de dezembro, e 
receberão o carinho do filho Antonio e da família. 

O jornal Nossa Folha envia os parabéns pelas Bodas de Cris-
tal de Rocha!

Em Tietê, Andréia Santa Rosa Pescantini e 
Vitor Pescantini celebrarão quatro anos de ma-
trimônio na quinta, 17 de dezembro, e recebe-
rão o carinho da família, 

O jornal Nossa Folha envia os parabéns pe-
las Bodas de Cristal de Rocha!

Em Cerquilho, Eric Shin-Iti Tashiro e Saman-
ta Marçola Grecchi Tashiro festejarão 15 anos 
de união na quinta, 17 de dezembro, na com-
panhia dos filhos Enzo, Lucca, Theo e Dan. A 
equipe do jornal Nossa Folha parabeniza o ca-
sal pelas Bodas de Água Marinha!

Em Tietê, Domingos Geraldo Luvizotto (Min-
gas) e Maria Angela Uliana Luvizotto (Gô) come-
morarão 37 anos de casados na quinta, 17 de 
dezembro, junto das filhas Camila e Andréia e 
familiares. O Nossa Folha cumprimenta o casal 
pelas Bodas de Cristal de Heliodoro!

Em Tietê, Humberto Ivers Feltrin e Daniela 
Biscaro Almeida dos Santos Feltrin completarão 
nove anos de enlace matrimonial na quinta, 17 
de dezembro, com o filho Octávio Henrique e a 
família. Seguem as felicitações do jornal Nossa 
Folha pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Cerquilho, Natália Foramiglio e Marcel Gaiotto Sebastiani 
festejarão seis anos de união neste sábado, 12 de dezembro, na 
companhia das filhas Isis e Clara e familiares. 

A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Peridoto!

Em Tietê, Eugênio Zanetti Paulin e Maria Isabel Cancian Pau-
lin festejarão 46 anos de união na segunda, 14 de dezembro, na 
companhia da filha Daniela, do genro Rodolfo e dos netos Rodri-
go  Renato. A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza o casal 
pelas Bodas de Tanzanita!

Em Tietê, Donisete Aparecido Alves dos Santos e Terezinha 
Biscaro Almeida dos Santos festejarão 41 anos de união na terça, 
15 de dezembro, na companhia da filha Daniela, do genro Hum-
berto e do neto Octávio. A equipe do jornal Nossa Folha parabe-
niza o casal pelas Bodas de Labradorita!

Em Tietê, Marcos Vinicius Foltran e Jéssica Carniel Antonietti 
Chagas festejarão três anos de união na quarta, 16 de dezembro, 
na companhia dos familiares. 

A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Green Gold!

Em Cerquilho, Margarete de Arruda Morás (Lette) e Vinicios 
Morás comemorarão seis anos de casados neste sábado, 12 de 
dezembro, junto da família.

Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bo-
das de Peridoto!

Em Tietê, Laércio Foresto e Sandra Búffalo Foresto comemo-
rarão 30 anos de casados na segunda, 14 de dezembro, junto das 
filhas Débora e Camila, do genro André e da família.

Recebam do jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de 
Pérola!

Em Tietê, Carlota de Toledo e Sérgio de Toledo comemorarão 
53 anos de casados na quarta, 16 de dezembro, junto da filha 
Raquel, do genro Etore e dos netos Isabel e Caio.

Recebam do jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de 
Morganita!

Em Tietê, Serginho Magalhães e Lucimara de Lucena, locuto-
res da Rádio Nova Regional, comemorarão o quarto ano da oficia-
lização do casamento na quinta, 17 de dezembro, junto do filho 
Miguel e familiares. O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal 
pelas Bodas de Cristal de Rocha!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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Thamires e Denis

André e Yara

Marlene e Tagre

Raul e Graciele

Natália e Marcel

Eugênio e Isabel

Donisete e Tere

Marcos e Jéssica

Lette e Vinicios

Laércio e Sandra

Carlota e Sérgio

Serginho e Lucimara
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Arrecadação de brinquedos em prol das crianças carentes prossegue em Cerquilho

PARTICIPE

Campanha Natal Solidário da FAC

Pensando no significado do 
Natal e no papel social da insti-
tuição, a Faculdade Cerquilho 
(FAC) preparou uma decora-
ção de Natal de “encantar os 
olhos” e, ainda, disponibilizou 
um cenário para as crianças 
serem fotografadas.  

Além da decoração natali-
na que atrai muitos olhares, a 
Faculdade Cerquilho promove 
uma campanha de arrecada-
ção de brinquedos novos para 
serem distribuídos às institui-
ções de assistência às crianças 
do município. 

Aproveitando a essên-
cia deste momento em que o 
amor, o respeito, a fé a solida-
riedade são os alicerces para a 
humanidade, a FAC deseja um 
Natal especial e destaca que a 

distância imposta pela pande-
mia seja passageira e capaz de 
unir a essência da família, do 
amor e da solidariedade.

SAIBA MAIS - A FAC é 
uma instituição de Ensino 
Superior mantida pelo Gru-
po Faveni e, em Cerquilho, 
oferece os cursos de Direito, 
Enfermagem, Odontologia, 
Engenharia Civil e Psicologia.

De acordo com a diretora-
-adjunta acadêmica e mestre 
Ana Cláudia Leite Monéia, a 
instituição oferece ensino de 
Graduação e de Pós-gradu-
ação lato sensu e fica locali-
zada na avenida Prefeito An-
tônio Souto, 191, no Jardim 
Itália, em Cerquilho. Telefone 
para mais informações é o 
(15)3284-1775.

Fotos divulgação

Luiza Pereira Domingues Caio e Eduardo Mazzoni



Praça dr. Elias Garcia e Câmara Municipal enaltecem o Natal 
DECORAÇÃO 

Tietê está enfeitada para 
dar boas-vindas ao Natal, épo-
ca do ano que as pessoas se 
enchem de amor, paz e expec-
tativas e ficam à espera de um 
ano melhor, mais fraterno e 
repleto de muitas realizações.

Mesmo em meio à pande-
mia, as luzes que encantam 
moradores e visitantes nos 
cartões-postais do município, 
como a praça central dr. Elias 
Garcia e a Câmara Municipal, 
convidam a todos para deixar 
a escuridão das incertezas e se 
abrir para a claridade que há 
na comemoração alusiva ao 
nascimento de Jesus.

O comércio também está 
no clima natalino, com vitri-
nes enfeitadas e luzes colori-
das, com a proposta de deixar 
o mês mais alegre, devido a 
tantas dificuldades ocorridas 
neste ano.

“A mensagem é de espe-
rança, fé e perseverança para 
que o próximo ano seja dife-
rente, mais especial, cheio de 
conquistas e motivado pela 
busca constante dos nossos 
ideais”, disse o prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB).

ATRAÇÃO - No início da 
noite de ontem, 10 de dezem-
bro, Tietê recebeu mais uma 
edição da Caravana de Natal 
Coca-Cola, agora adaptada em 
decorrência da pandemia da 
covid-19.

Em Tietê, a caravana che-
gou e a rota não foi informada 
para evitar aglomeração.

Para acender a magia e tra-
zer um pouco de alegria e es-
perança, a Sorocaba Refrescos 
veio com um formato adapta-
do, visando atender as normas 
vigentes de segurança e prote-
ção à saúde.

Neste ano, o trajeto dos 
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A partir de sexta, 18 de dezembro, o horário será alterado e os estabelecimentos comerciais passarão a atender das 12 às 22 horas

TIETÊ E CERQUILHO

Neste sábado, as lojas funcionarão até as 18 horas

Desde 4 de dezembro, o 
comércio de Tietê e Cerquilho 
passou a funcionar em horário 
estendido para as compras de 
fim de ano.

Até 17 de dezembro, em 
Tietê, as lojas funcionarão das 
10 às 20 horas, sendo que, aos 
sábados, o horário sugerido é 
das 8 às 18 horas. O horário 
muda de 18 a 23 de dezembro 
e passa a ser das 12 às 22 ho-
ras, sendo que, em 24 de de-
zembro, das 8 às 18 horas, se-
gundo a Associação Comercial 
e Empresarial de Tietê (Acet).

Em Cerquilho, a Associação 
Comercial e Industrial de Cer-
quilho (Acic) também divulgou 
o horário estendido. No mu-
nicípio vizinho, até o dia 17 
deste mês, os estabelecimen-
tos comerciais atenderão de 
segunda a sexta, das 8 às 20 
horas, e aos sábados, das 8 às 
18 horas.

Já no período de 18 a 24 de 
dezembro, o atendimento será 
das 9 às 22 horas de segunda 
a sexta, e aos sábados, das 8 às 
18 horas. Em 31 de dezembro, 
o expediente será das 8 às 18 
horas.

CAMPANHAS - Em Tietê, a 
Acet promove a campanha Na-
tal Mágico, que neste ano dará 

R$30 mil em vale-compras em 
seis sorteios: 8, 10, 15, 17, 22 e 
24 de dezembro. 

Para participar, basta bai-
xar gratuitamente o aplicativo 
da Acet no celular e comprar 
nas lojas participantes.

Os ganhadores do sorteio 
de 8 de dezembro foram: Mu-
rilo Servelin Pizzol (Loja Vitri-

ne), José Aparecido de Oliveira 
(Tuka Sports), Jardel da Silva 
(Loja Augusta), Olga de Morais 
(Sinhá Moça), Lucas Rafael da 
Cruz (Loja Claro Montecell), 
Sandra José Carvalho Ribeiro 
(Loja Demoiselle), Santino de 
Oliveira Cuba (Loja Montage), 
Gabriel William Ribeiro Macha-
do (JH 1,99), Cintia Maria Mar-

cuz (Supermercado Pizzol), 
João Carlos Pessin Júnior (Óti-
ca Robusti Presentes), Larissa 
Costa Leite (Malhas Plens) e 
Bruna Saconi Coutinho (Figuei-
redo Presentes).

Já Altair Zarur Cesarino 
(cliente Perfumaria Vipp), Ale-
xandre da Silva Rocha (Pape-
laria Membi), Nicoly Castelo 

Libonatti (CHS Store), Marcelo 
Rodrigues Martins (Memorial 
Jardim do Éden), Viviane Lima 
dos Santos (Bella Festa), Clodo-
aldo Brazilio (Auto Posto Can-
cian Ipiranga), Magna Carina 
Soares (Esquadrão Jeans), Me-
lissa Pomaro (Óticas Vallerini), 
Evandro Foltram (Super 700), 
Katiane Aparecida Giacomazi 

(Moda Mania), Thiago Ferrei-
ra Ribeiro (Sacconi Sports) e 
Maria Teresa Anacleto Bertola 
(Vino di Vita) foram os con-
templados do sorteio de 10 de 
dezembro.

Em Cerquilho, a Acic tam-
bém divulgou a campanha 
Natal Premiado 2020, com 
sorteio de uma moto Factor 
125, além de vale-compras de 
R$50, R$100, R$200 e R$250. 
O sorteio ocorrerá na quarta, 
30 de dezembro, e os ganha-
dores serão divulgados por 
meio do Facebook. Para con-
correr, o consumidor precisa 
baixar o aplicativo da Acic.

PAPAI NOEL - Neste ano, 
por conta da pandemia, a 
Campanha Papai Noel dos 
Correios ocorre virtualmente, 
ou seja, desde o recebimento 
das cartinhas até a adoção 
dos pedidos das crianças, que 
será 100% online, por meio do 
Blog do Papai Noel dos Cor-
reios, que pode ser acessado 
pelo blog.correios.com.br/pa-
painoeldoscorreios.

Podem participar da cam-
panha crianças de até 10 anos 
de idade em situação de vul-
nerabilidade social ealunos da 
Rede Pública (até o 5º ano do 
Ensino Fundamental). 

Divulgação Acet e Acic

Cerquilho recebe projeto Natal a Domicílio

FIM DE ANO

Como já era previsto, as co-
memorações de fim de ano ti-
veram que ser adaptadas neste 
momento de pandemia, mas a 
magia de Natal não podia ficar 
esquecida. 

Por isso, em Cerquilho, a 
AiQfome, Coocerqui e Odon-
to Company, com apoio da 
Prefeitura e organização da 
Hashtag Marketing, realizarão 
o “Natal a Domicílio”. 

A proposta é levar a magia 
do Natal até a casa das pesso-
as. Serão quatro noites de mui-
ta música e alegria, respeitan-
do sempre as atuais condições 
sanitárias.

Um caminhão adaptado 
percorrerá as ruas de Cerqui-
lho com diferentes atrações, 
além da participação mais que 
especial do Bom Velhinho e 
apresentação de Ester Moreira. 

Na quinta, 17 de dezem-
bro, às 19 horas, a abertura da 
programação terá show com o 
cantor Neto Peres. 

Na sexta e sábado, 18 e 19 
de dezembro, em mesmo ho-
rário, a animação ficará por 
conta da cantora Mel Moreira.

Já no domingo, 20 de de-
zembro, também às 19 horas, 
o evento estará sob o agito do 
cantor Gustavo Vieira.

Divulgação PMC

Acet realiza a campanha Natal Mágico,
com R$30 mil em vale-prêmios

Campanha Natal Premiado da Acic vai sortear 
uma moto Factor 125 e vale-compras

Fotos divulgação e Denival de Lima
cinco caminhões privilegiou 
avenidas com fluxo contínuo 
de veículos para evitar aglo-
merações. Também não houve 
as paradas do comboio e ati-
vidades culturais promovidas 
ao longo do percurso, assim 
como não houve a participa-
ção de personagens.

EVENTOS CANCELADOS - 
Em Tietê, as apresentações na 
praça central dr. Elias Garcia 
estão suspensas, entretanto, 

para preservar o espírito nata-
lino e a alegria que a data pro-
porciona, a região central da 
cidade foi enfeitada. 

Neste ano, o Presépio está 
montado no coreto da praça 
central, dando ênfase ao nas-
cimento de Jesus e, para en-
cantar ainda mais as crianças, 
tem Trenó com o Papai Noel e 
as Renas.

SEGURANÇA - Conside-
rando o funcionamento do 

comércio neste fim de ano e a 
necessidade de intensificar o 
patrulhamento preventivo vi-
sando a segurança da popula-
ção, a  Guarda Civil Municipal 
(GCM) lançou um Plano de Se-
gurança, Patrulhamento e Pre-
venção e, para isso, trabalha 
com 10 GCMs e quatro viatu-
ras, sendo duas delas em pon-
tos estratégicos e as demais 
em patrulhamento preventivo 
no Centro.
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O mestre churrasqueiro do município de Tietê ensina que é possível fazer um bom churrasco sem gastar tanto, mas cuidado: é preciso técnica

ENTREVISTA

Laurão Grill reinventa sabores e ganha o público

Lauro Paladini Neto, conhe-
cido como Laurão Grill, é um 
tieteense de 34 anos. Embora 
formado em Técnico em Con-
tabilidade, a grande paixão do 
filho Luís Arcangelo Paladini e 
Suely Rocha da Silva Paladini é 
a gastronomia rústica.

O Instagran é @lauraogrill.

NOSSA FOLHA - Quem é 
Lauro Paladini e por que es-
colheu ser cozinheiro e chur-
rasqueiro? Teve influência 
do seu pai?

LAURÃO GRILL - Sou uma 
pessoa simples que ama estar 
com os amigos. Diante disto, 
assar carnes e cozinhar aca-
baram induzindo o caminho 
para um lado mais profissio-
nal também. A influência dos 

meus pais eram diárias. Minha 
mãe é uma excelente cozinhei-
ra, e meu pai sempre gostou 
de reunir os amigos nas jantas, 
preparando linguiça e vinho.

NOSSA FOLHA - Quando 
começou a trabalhar neste 
segmento? Quando e como 
foi sua primeira experiência 
profissional?

LAURÃO GRILL - Since-
ramente, eu não me recordo 
ao certo a data correta, mas, 
a minha primeira experiência 
ocorreu, num certo dia, em 
que um amigo ligou pedindo 
para eu fazer um churrasco e 
disse que pagaria pelo serviço. 
Na época, eu nem tinha ideia 
de quanto cobrar. Inicialmen-
te, fiquei nervoso, mas ao final 

deu tudo certo.
NOSSA FOLHA - Conte-nos 

quais são as características de 
um bom churrasqueiro e por 
que elas são importantes?

LAURÃO GRILL - Existem 
muitas qualidades que podem 
contar neste trabalho, mas des-
taco a limpeza e a cordialidade 
do profissional. Acredito que 
estas duas características fa-
zem toda a diferença, além da 
qualidade dos produtos, parte 
fundamental neste processo.

NOSSA FOLHA - Quais ti-
pos de carnes e temperos não 
podem faltar no seu menu? 
Aproveita para revelar: um 
bom churrasco tem segre-
dos?

LAURÃO GRILL - Em rela-
ção às carnes, particularmente 
eu gosto muito do ancho e da 
costela. Neste caso, a briga é 
boa. Porém, hoje, existe uma 
grande variedade de raça e 
cortes. 

Quanto aos temperos, eu 
fico com o básico, que são sal e 
pimenta. Quanto aos segredos, 
diria que, no meu caso, são 

tempo, temperatura e amor 
pelo que faz! 

NOSSA FOLHA - Mesmo 
com o valor da carne em alta, 
é possível preparar um chur-
rasco com custo acessível e 
com produtos de qualidade? 
Qual sua dica?

LAURÃO GRILL - Ainda é 
possível sim, mas cada carne 
tem seu modo e tempo de pre-
paro. Também vale lembrar 
que, por muitas vezes, esco-
lhemos carnes supostamente 
mais baratas, mas essas car-
nes apresentam grande perda 
no preparo! A dica de ouro é 
contratar um profissional para 
auxiliar.

NOSSA FOLHA - Diz aí: é 
“pecado” temperar a picanha 
(risos) ou somente sal grosso 
basta?

LAURÃO GRILL - Eu pre-
firo o sal, mas também vale 
lembrar que churrasco bom, 
é o churrasco que você gosta! 
Mas cuidado, o tempero pode 
ressacar ou endurecer a sua 
carne!

NOSSA FOLHA - Além do 
churrasco, você também faz 
lanches com hambúrguer ca-
seiro. Quais são os blends de 
carne e sabores?

LAURÃO GRILL - Hoje 
meu blend é simples e feito 
com carnes do dianteiro. Nes-
te caso, acredito que o diferen-
cial esteja no tempero. Mas, 
em 2021, pretendo testar ou-
tros blends!

Junto com os burguers, 
lançamos os lanches de coste-
la e pernil desfiado e eles fo-
ram muito bem aceitos pelos 
clientes.

NOSSA FOLHA - Em tem-
pos de pandemia, muitos 
eventos foram cancelados e 
reuniões familiares suspen-
sas temporariamente. Agora, 
aos poucos, têm ocorrido al-
guns encontros. Esta realida-
de te afetou muito?

LAURÃO GRILL - No co-
meço da pandemia, afetou, 
pois perdemos vários eventos. 
Mas, em seguida, passamos a 
trabalhar com o sistema deli-
very para comercialização dos 

lanches e almoços caipiras e 
tivemos uma ótima aceitação. 

NOSSA FOLHA - O que es-
pera no próximo ano? Tem 
projetos profissionais?

LAURÃO GRILL - Apesar 
de todo cenário que vivemos, 
acredito que será um ano pro-
missor para o meu ramo. Por 
isso, pretendo estudar novas 
técnicas e qualificar meu co-
nhecimento para melhorar o 
cardápio e o atendimento!

Sobre projetos, trarei novi-
dades em 2021. Uma delas será 
a segunda Edição do Tietexas, 
agora em novo local! Também 
haverá mais uma outra grande 
novidade, que ainda não posso 
revelar.

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais:

LAURÃO GRILL - Apro-
veito o espaço para agradecer 
toda minha família, amigos e 
clientes pelo apoio e compa-
nheirismo em 2020! Aos ami-
gos do ramo, desejo força e 
sucesso para o próximo ano, 
com muito fogo e fumaça!

Arquivo pessoal

De cozinheiro a churrasqueiro, Laurão tem 
ganhado fama pela qualidade e pelos temperos

Laurão Grill prepara desde um bom churrasco até lanches e comida caipira



Nascida em 15 de novem-
bro de 1919, em São Paulo, Sa-
rah Saboya de Araújo era filha 
de Armando Leite de Araújo 
e Julieta Saboya de Araújo. O 
pai era natural de Rio Claro e a 
mãe de São Paulo.

Órfã de mãe muito criança, 
Sarah, com apenas seis anos, 
foi alfabetizada em casa pela 
tia Carlinda Ribeiro. No entan-
to, teve retardado seu ingres-
so na escola em virtude de 
ter sido uma menina bastante 
adoentada.

Cursou o grupo escolar 
Marechal Floriano Peixoto, em 
São Paulo, entre 1928 e 1931. 
No ano seguinte, no mesmo 
grupo, fez curso de admissão 
ao ginásio. 

De 1933 a 1936, frequen-
tou o Ginásio Ipiranga da ca-
pital. De novembro de 1937 a 
janeiro de 1938, estudou in-
tensivamente todo o programa 
do curso colegial de dois anos, 
saindo-se muito bem em disci-
plinas como Português, Latim, 
Grego, Literaturas Brasileira e 
Portuguesa e Sociologia. 

De 1938 a 1940, cursou a 
secção de Letras Clássicas da 
Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras da Universidade 
de São Paulo (USP), tendo acu-
mulado os dois últimos anos 

num só.
Em 14 de outubro de 1941, 

por indicação política do dr. 
Marrey Júnior, foi nomeada 
professora interina da cadeira 
de Português da então Escola 
Normal “Plínio Rodrigues de 
Morais”, de Tietê. 

Em 1943, menos de dois 
anos depois, foi aprovada no 
concurso para Magistério Se-
cundário e Normal do Estado 
de São Paulo, efetivando-se no 
mesmo estabelecimento de 
ensino, onde lecionou duran-
te 26 anos como professora 

efetiva de Língua e Literaturas 
Brasileira e Portuguesa.

No ano de 1946, casou-se 
com José Paulo Martins Boni-
lha, de Tietê, passando a se 
chamar Sarah de Araújo Mar-
tins Bonilha. Desta união, nas-
ceram Lídia Regina, Beatriz, 
Luiz, José Paulo e Ciro.

Após tantos anos de consa-
gração ao ensino e ao lar, edu-
cando os filhos e orientando 
milhares de filhos da Cidade 
Jardim, que sempre tiveram 
dona Sarah como professora 
modelar, a educadora aposen-
tou-se em 1968. Entretanto, 
amando como sempre amou a 
causa educacional, continuou 
a lecionar por mais de cinco 
anos na mesma escola como 
professora contratada.

Sarah de Araújo Martins 
Bonilha também escreveu 
muitos artigos para jornais, 
proferiu várias palestras sobre 
literatura e religião, compôs 
versos e até algumas músicas.

Faleceu aos 94 anos em 5 
de junho de 2014, em Tietê.

Vale lembrar que a Emeb 
“Professora Sarah de Araújo 
Martins Bonilha” está localiza-
da na avenida das Seringuei-
ras, 491, no bairro Povo Feliz 
e atende alunos da Educação 
Infantil.

Esposa de José Paulo Martins Bonilha, esta professora também escreveu artigos para jornais, ministrou palestras e compôs versos e músicas

Saiba quem foi Sarah Saboya de Araújo Bonilha

Faleceu aos 94 anos em 5 de junho de 2014

Arquivo Nossa Folha
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Perfil entrevista 
Nathalia Ometto

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

este em que aparecem Antonio 
Carlos Brás (Brás taxista), o Rei 
Pelé e o inesquecível tieteense 
Fred Jorge.

Nascido em Tietê, em 31 
de maio de 1928, aprendeu 
a tocar piano ainda criança. 
Depois de formado no Curso 
Normal, o filho dos imigrantes 
libaneses Jorge Jabur e Farid 
Abdalla, mudou-se para São 
Paulo a fim de iniciar sua car-
reira artística. Posteriormente, 
conseguiu ingressar na Rádio 
São Paulo, onde em pouco 
tempo se firmou como nove-
lista. Neste mesmo período, 
publicou Cartas de Amor, obra 
em quatro volumes.

Viajou para os Estados Uni-
dos para aprimorar o inglês e, 
um ano depois, retornou a São 
Paulo já versionista da música 
moderna americana, traduzin-
do para o português os gran-
des sucessos musicais dedica-
dos à juventude da época. 

Foi produtor de televisão 
do canal 7 Rádio Record e 
detentor do prêmio Roquete 
Pinto como melhor novelista 
de 1964. Participou ainda da 

Jovem Guarda e atuou como 
compositor para o Rei Roberto 
Carlos, que esteve em Tietê a 
convite do próprio Fred Jorge, 
assim como o Rei Pelé.

Também trabalhou na Rá-
dio Capital como produtor 
executivo, transferindo-se para 
a CBS posteriormente. Escre-
veu mais de 100 músicas, in-
cluindo versões, adaptações e 
composições. Alguns dos seus 
sucessos são: Estúpido Cupido 
e Lacinho cor-de-rosa, conheci-
dos na voz de Celly Campello; 
Diana, eternizada por Carlos 
Gonzaga; e Não Adianta Nada, 
Todos os Meus Rumos e Recor-
dações e Mais Nada, gravadas 
pelo Rei Roberto Carlos. 

Depois que deixou à carrei-
ra e, já doente, voltou a Tietê 
para junto da irmã Rima Ga-
briel Pesci. Na época, na im-
prensa nacional, chegou a ser 
mencionado o fato de que um 
recordista de autoria de discos 
e livros no Brasil vivesse de 
poucos rendimentos e sem di-
reito autoral.

Fred Jorge faleceu, em 20 
de outubro de 1994, aos 66 
anos em São Paulo.

Nathalia Gardenal Ometto nasceu em 3 de maio, em Pira-
cicaba, da união de Silvio Sergio Alves Ometto e Maria Cecília 
Gardenal Ometto. Tem dois irmãos: Raquel Gardenal Ometto e 
Leandro Gardenal Ometto. 

É formada em Administração pelo Centro Universitário Se-
nac - Campos do Jordão e trabalha como supervisora na agên-
cia CVC Tietê.

Eu sou? Alegre! Para mim, não tem tempo ruim. Topo tudo! 
Porém, gosto das coisas certinhas.

Sinônimo de beleza? Todas as pessoas, pois a beleza é algo 
que vem de dentro para fora.

Cantor e cantora? Djavan e Ivete Sangalo. 
Ator e atriz? Antônio Fagundes e Fernanda Montenegro.
Sonho? Um mundo melhor onde as pessoas sejam mais 

comprometidas com aquilo que fazem.
Amor? Família.
Solidão? Às vezes, ela é necessaria como forma de autoco-

nhecimento.
Deus? A Base de Tudo.
Religião? Católica.
Filme? O Melhor de Mim.
Sonho de Consumo? Viajar e viajar...
Defeito? Perfeccionismo. 
Qualidade? Determinação.
Lugar? Litoral.
Lazer? Ter tempo para mim. 
Qual o livro de cabeceira? “Meu livro da Consciência: 365 

mensagens para nossas boas escolhas de cada dia”.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Faria Ar-

quitetura.
Momento da vida para repetir? Minha viagem ao Canadá.
Alegria? De estar viva.
Tristeza? De não fazer o que gosta.
Decepção? As pessoas vazias.
Receita contra o tédio? Meditação.
Tem saudades do quê? Da minha infância. 
Amizade é? Essencial.
Um(a) amigo(a) especial? Difícil citar nomes, mas tenho os 

melhores.
Palavra que riscaria do vocabulário? Ódio.
Ídolo? Toda pessoa que te ensina algo positivo merece este 

título.
Frase? “Trate as pessoas como elas gostariam de ser tra-

tadas”.
Nota dez para: a solidariedade.
Nota zero para: a corrupção.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe 

Maria Cecília Gardenal Ometto.
Planos para o futuro? Continuar fazendo o que gosto, que 

é realizar os sonhos das pessoas ao vender viagem!
Recado? “Viva cada dia como se fosse o último!”.

Arquivo Tano Almeida

O início e o fim
O tema é alusivo ao ramal 

Nova Odessa - Piracicaba, da 
antiga Companhia Paulista, as 
quais as tratativas se iniciaram 
em 1902 entre a Diretoria da 
empresa e a Câmara Municipal 
de Piracicaba, com objetivo da 
construção do mencionado ra-
mal.

Pelo projeto inicial, a Câ-
mara pagaria por 12,5 anos a 
subvenção anual de sessenta 
contos de reis à Cia. Paulista 
a partir  da operação do ramal 
no montante de setecentos 
e cinquenta contos de reis e, 
como garantia, hipoteca de im-
postos, prédios, benfeitorias 
até o limite dos investimentos, 
além de arcar com as desapro-
priações dos terrenos e suas 
instalações para construção 
da via férrea.

Logo após, houve um en-
trave entre a Cia. Sorocabana e 
a Cia. Paulista sobre a reserva 
de permissão na cidade, que 
só chegou a bom termo entre 
as partes em 1913, com uma 
nova escritura publica e prazo 
de construção, agora em 2,5 
anos. Foi autorizada, então, a 

construção da ferrovia, através 
do Decreto Estadual 2.354 de 
22/02/1913. 

No ano de 1917, a Cia. 
Paulista deu seguimento às 
obras, passando por Recanto, 
Cillos, Santa Bárbara D’Oeste 
e, a seguir, outras pequenas 
estações.  Em 1921, chegou a 
Piracicaba, com movimentação 
de terras e aterros necessários 
à estação e armazém para car-
gas e construção de casas para 
funcionários anexas ao terre-
no, como era norma usual da 
empresa. Esses imóveis, com 
características originais, con-
tinuam preservados até hoje 
e servem como ponto turís-
tico para  eventos culturais e 
sociais.

No início de 1922, as fortes 
chuvas atrapalharam a cons-
trução de um trecho da obra 
e houve queda de barreiras. 
Como solução foi construída 
uma linha provisória. Após 
longos 20 anos de idas e vin-
das, a Estação da Paulista era 
finalmente inaugurada, em 30 
de junho de 1922, em Piracica-
ba, e entrou em operação com 

extensão de 46 quilômetros, 
aproximadamente, na bitola 
de 1,60 metros, tendo no per-
curso a sequência das seguin-
tes estações: Recanto, Cillos, 
Santa Bárbara D’Oeste, Caiubi, 
Tupi, Parada, Taquaral e Pi-
racicaba. Infelizmente, hoje, 
algumas foram demolidas, ou-
tras abandonadas ou serviram 
para outros fins. 

Num pequeno trecho pró-
ximo ao campus Taquaral da 
Unimep, os trilhos e dormen-
tes de ferro eram importados. 

Em 1960, com a decadên-
cia econômica do ramal, em 
razão da concorrência dos 
transportes rodoviários para-
lelos, assim como o ramal da 
Sorocabana, em Tietê e Porto 
Feliz, acabou desativado por 
um mesmo Decreto Estadual 
do Governo Carvalho Pinto.

Insiro aqui uma passagem 
da minha vida. Em 20 de fe-
vereiro de 1977, no auge dos 
meus 25 anos, resolvi ir sozi-
nho a Campinas com o trem da 
Paulista, que partia às 15h15 
de Piracicaba, cronometrica-
mente, tanto na saída como 

na chegada. Lembro-me, ain-
da,  que havia dois carros de 
passageiros, como eram cha-
mados. Eles tinham poltronas 
estofadas de corvim marrom, 
mais o vagão de bagagem,  
além da locomotiva diesel azul 
celeste com faixa branca e lo-
gotipo da CP. Ao comprar a 
passagem, notei diferença. O 
cobrador solicitou o meu peso 
e, com sua caneta, anotou e 
recebi o comprovante como 
fosse um despacho de mer-
cadoria. Ali, logo embarquei 
e acomodei-me junto à janela 
para observar todos detalhes 
da paisagem.

No meio da viagem, passou 
um funcionário ticando o ta-
lão da passagem com um ali-
catinho inox. Reparei que não 
passava de 14 a 15 pessoas no 
vagão, contando comigo, nin-
guém se deu conta que aquela 
era a última viagem. Chegando 
a Campinas, desembarquei e 
fui caminhando até a Rodovi-
ária local, não muito distante 
dali, e retornei de ônibus. Por-
tanto, vivenciei um momento 
histórico digno de registro.

Por Antonio Carlos de Oliveira
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