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ATENÇÃO

Rede Municipal inicia as aulas remotas
De acordo com a secretária de Educação, Nilza Coutinho, na cidade de Tietê ainda não há data definida para a retomada presencial gradativa
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Flaviana Pasquot

15 E 16 DE FEVEREIRO

Agências bancárias
não terão expediente
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COMUNICADO

IMUNIZAÇÃO - Novos dados sobre a campanha de vacinação contra a covid-19 foram divulgados pelo Governo Estadual. Até ontem,
11 de fevereiro, Tietê havia vacinado 1.228 pessoas, seguido por Cerquilho, com 786 munícipes; Laranjal Paulista, 778; e Jumirim, 97.
No registro histórico deste momento, aparece a professora aposentada Lourdes Prestes Dal Pozzo (Cachinho).		
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ENTREVISTA

SEGURANÇA CIBERNÉTICA

Tony é reeleito
presidente do SRT

Especialista orienta
sobre ataques
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Nesta semana, devido à queima do painel de controle e da bomba na Estação de Tratamento de Água
Central, foi comprometido significativamente o fornecimento de água na região central e bairros adjacentes, situação já regularizada. Entretanto, como
se sabe, o Samae passou por grandes dificuldades
financeiras, estando gradativamente se equilibrando. Por isso, não houve, nos últimos anos, investimentos na captação de água em proporção compatível com o crescimento da população. Para adequar
às necessidades, estamos executando a perfuração
de dois novos poços, com previsão de início para
março deste ano de 2021.
O Samae solicita a compreensão de todos e ressalta a necessidade do uso racional e consciente da
água, sobretudo, neste momento de pandemia.
O Samae permanece à disposição para qualquer
emergência através do telefone 3285-8700.
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Editorial

Agende-se

Afaste-se de quem não soma!

VOCÊ SABIA? A concessionária Elektro passou a oferecer
nova opção de atendimento digital aos seus clientes. A novidade é que, além dos demais
canais de relacionamento, os
clientes podem solicitar a segunda via da conta de energia por meio do WhatsApp
(19)2122-1696. São mais de
50 serviços que podem ser resolvidos sem a necessidade de
deslocamento.

A amizade é um dos valores mais importantes no desenvolvimento humano. Você concorda? No entanto, compartilhar um
afeto pessoal, puro e desinteressado com outra pessoa é algo
cada vez mais raro e não é de hoje! Veja que Jesus, um homem
tão procurado, escolheu 12 para serem os seus apóstolos, porém,
quando precisou revelar algo muito importante, só três estavam
com ele: Pedro, João e Tiago; e destes três, somente um foi o discípulo mais amado.
Ou seja, na verdade, ser amigo é uma virtude que poucos têm.
Mas, ainda, que os verdadeiros sejam poucos e raros ou que tenhamos apenas um amigo em quem confiar, é preciso estar preparado para os chamados “amigos de ocasião”. Destes, você vai
achar aos montes no dia a dia. Contudo, isso não significa servir
de capacho para gente aproveitadora e falsa só para não ser sozinho. Infelizmente, isso acontece muito!
Antes de esquentar a cabeça pensando em quem é amigo e
em quem não é, reflita sobre as suas experiências de vida e se
lembre de quem esteve ao seu lado honestamente. Nada melhor
do que o tempo para definir quanto são e quem são os verdadeiros amigos. E é justamente isso que muitas pessoas dizem,
os verdadeiros são poucos e os demais são apenas colegas de
profissão, estudo e diversão.
Na verdade, a amizade está relacionada à afinidade, à reciprocidade, à ajuda mútua, ao respeito e à confiança que se sente por uma pessoa. É um tipo de relacionamento que nos ajuda
a ser mais humanos em nossas vidas. Sobretudo, é importante
destacar que os verdadeiros amigos propiciam os bons hábitos,
espantam a depressão, ajudam a superar doenças e produzem
satisfação, prazer e felicidade. Conexões feitas a partir de parceria e cumplicidade são aquelas que nos trazem maior solidez e
conforto para a vida.
Como já cantou Milton Nascimento: “amigo é coisa pra se
guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração”, por isso, a
importância de aprender a como identificar as amizades verdadeiras e se livrar das falsas e tóxicas. Muito cuidado, pois tem
gente que se apresenta como amigo em nossas vidas, mas, na
verdade, são um mar de problemas. Na verdade, alimentar amizades que não correspondem à altura é perda de tempo e um
risco de ter por perto quem não tem a mesma consideração e
estima. Não traga para sua vida quem só pensa nos próprios interesses e não dá valor para o laço da amizade. Não ande enganchado com quem não estende o braço para você. Afaste-se de quem
não soma. A gente não precisa ter um milhão de amigos, porque
os reais são aqueles poucos e bons.
Livre-se dos que não te acrescentam! Atente aos sinais da
vida, ela é sábia e manda muitos livramentos. Não se engane!
Não há necessidade de brigar, discutir e/ou apontar. Afastar sua
energia do outro já é suficiente para que você tenha uma vida
harmoniosa. Fique perto daqueles que, realmente, te amam. Valorize-se e preserve os de verdade. Os de mentira, deixa que a
vida toma conta. Por isso, neste domingo, 14 de fevereiro, Dia da
Amizade, fica uma pergunta: quais são as pessoas que hoje você
pode chamar de amigos? Ainda que sejam poucas, saiba que elas
valem um tesouro!

PARA ENCERRAR
“Saibamos reconhecer que um dia de vida é um presente divino e que a gratidão por todas as coisas é critério mínimo para
quem se propõe ser feliz” - autor desconhecido.

PARCERIA A Associação
Comercial e Empresarial de
Tietê (Acet) divulgou que firmou uma parceria com a MSP
Advogados para auxiliar os
associados na área de consultoria tributária para empresas,
principalmente sobre a inconstitucionalidade do diferencial
de alíquotas do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) nas vendas interestaduais destinadas a não
constribuintes. Mais informações pelo (15)3282-1291.
LIVE 1 Hoje, 12 de fevereiro, às 20 horas, pelo @damanarodrigues no Instagram,
a jornalista, editora-chefe do
Nossa Folha e criadora de conteúdo, Damana Rodrigues, entrevistará trainer em Educação
e assessora bilíngue, Andréa
de Oliveira Gaspar Ferreira.
Ao vivo, a convidada contará
sobre sua trajetória de vida,
além de abordar temas como
ensino híbrido, educação bilíngue, metodologias ativas e formação de professores e profissionais.
FOLIA ONLINE A Prefeitura de Jumirim, por meio da
Secretaria de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer, promove
neste domingo, 14 de fevereiro, às 18 horas, matinê online
com transmissão pela página
da Prefeitura no Facebook.
LIVE 2 Na segunda, 15 de
fevereiro, às 20 horas, será
a vez da dra. Melissa Nobrega, médica reumatologista do
Centro Médico São José nas
unidades de Cerquilho e Boituva, entrar ao vivo para um

Bicadinhas da semana
bate-papo com a jornalista,
editora-chefe do jornal Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, no @damanarodrigues no Instagram.
Nesta live, serão abordados
assuntos ligados a lúpus, artrite, osteoporose, fibromialgia,
entre outros.
LIVE 3 Já o engenheiro civil e especialista em sustentabilidade, inovações e soluções
para obras e projetos, Alexandre Foltram, chega para uma
live com a jornalista, editora-chefe do Nossa Folha e criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, na quarta, 17 de
fevereiro, às 20 horas, no @damanarodrigues no Instagram.
Neste bate-papo, saberemos
sobre sua formação, os desafios do início da carreira, além
da sua rotina, da satisfação
proporcionada pela engenharia, das parcerias e como estar
permanentemente atualizado.
OPORTUNIDADE O Sindicato Rural de Tietê promoverá novos cursos gratuitos em
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar). No sábado e domingo,
20 e 21 de fevereiro, das 8 às
17 horas, haverá o curso Maracujá - Instalação da Lavoura,
com o instrutor Alcindo Terra Junior. As inscrições deverão ser feitas pelo WhatsApp
(15)99749-9780.
AUDIÊNCIA A Prefeitura
de Jumirim, através do Fundo Municipal de Saúde e do
Conselho Municipal, realiza
Audiência Pública do Relatório
Financeiro e Operacional das
Ações do 3º Quadrimestre de
2020 na segunda, 22 de fevereiro, a partir das 18 horas, na
Câmara Municipal.
ATENÇÃO O Projeto Guri
estará com matrículas abertas
online para novos alunos até
26 de fevereiro. Para fazer a
inscrição, o responsável pelo
aluno deve acessar o link projetoguri.org.br/matricula2021
e preencher todas as informações solicitadas.

SEM MUNDIAL Após a eliminação no Mundial de Clubes,
diversos memes surgiram para zombar dos palmeirenses. Em
um deles, aparece um homem com o filho no colo, sendo que
a criança pergunta para o genitor o que é um Mundial. O pai,
de pronto, responde ao filho: “É a marca de liquidificador da
sua mãe”.
SONHO ALVIVERDE Outro meme zombando do Verdão
diz assim: “Amigo, será que no Posto Ipiranga eu compro um
Mundial para o Palmeiras?”. O outro responde: “Ixi, amigão,
isso você só encontra em um lugar. Vá até a panificadora mais
próxima e peça um sonho”.
DISTANCIAMENTO SOCIAL Emerson Infante também publicou um meme sobre o Palmeiras, quando, na imagem, aparecem o escudo do Verdão, de um lado, e a taça do Mundial de
Clubes, do outro, além da frase: “Entendam o que é distanciamento social”.
O SONHO ACABOU Já no meme de Cristina Bruzi, há a
padaria do Palmeiras e, no balcão, o aviso: “O sonho acabou”.
Outro meme bem divertido é este: “Fuja do mico (escudo do
Palmeiras), use Tigre”.
DIREITO DE RESPOSTA Os palmeirenses também tiveram
um meme para rebater as “bicadas”: “Que me zoar? Logo você
que tomou quatro esses dias. Logo você que falava segue o
líder e sumiu. Logo você que perdeu uma Libertadores nos
acréscimos”. E por aí vai!
LUTADORES Adriana Prestes postou o seguinte meme da
página Às vezes fada, Às vezes bruxa em seu perfil do Facebook: “Tantos dias de luta, que já estou ficando violenta”.
DONA ORTOGRAFIA Outro meme, desta vez da página Diferentona, postado por Joeline Paes, deixou este recado: “Só eu
odeio quem escreve errado? Sim, só você, rainha do Português,
corretora do Enem, dona da Gramática, diferentona, xodó de
Machado de Assis”.
SEM ESTRESSE Um meme da página Café Reflexivo diz assim: “Resolvi dar uma caminhada para passar o estresse. Tô
aqui na fronteira do Paraguai”. Pelo grau de estresse de muitos, terá gente que chegará ao outro lado do mundo.
QUATRO ESTAÇÕES Níobe Moreto Coan publicou em seu
perfil do Facebook este meme: “Na minha cidade, existem quatro estações do ano: Verão, Ouforno, Inferno e Queima a Vera”.
RESENHA Valentina Nunes também postou um meme sobre os dias de pandemia e quarentena: “Basicamente, O Iluminado é sobre um cara que não se dá bem fazendo home office”.
CONSCIÊNCIA BEM GELADA Alberto Giovanetti Filho aproveitou as redes sociais para deixar um recado de conscientização: “A cerveja é a porta de entrada para drogas mais pesadas,
como o torresmo e a porção de fritas”. Alguém duvida?
REPROVADO As borboletas do jardim contaram que Luiz
Guiero (Paraná) teve que recorrer a uma “ajudinha dos universitários” para saber que bodas significam aniversário de casamento. Ainda bem que quem tem amigos, escapa de levar um
“sermão” da esposa. Não é mesmo, Paraná?
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SÁBADO: 13 de fevereiro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 14 de fevereiro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
QUARTA-FEIRA DE CINZA: 17 de fevereiro
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA: às 7 e às 19h30.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 8 e às 19h30.
SEMINÁRIO DE SANTA TERESINHA: às 19 horas.
SÃO PEDRO: às 19h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: às 19h30.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
NAS COMUNIDADES
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.
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: missa toda primeira quarta às 20 horas.
SANTO ANTONIO: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: celebração da palavra aos sábados às
19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês às
20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
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.
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OCORRÊNCIAS

Polícia Militar realiza Operação Interior Mais Seguro
Objetivo foi atender a população dos ambientes rurais que trabalham no campo, no agronegócio, no lazer e no turismo
Na terça, 9 de fevereiro,
a Polícia Militar promoveu a
Operação Interior Mais Seguro em áreas rurais, com a
finalidade de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva
para melhorar a percepção
de segurança daqueles que
vivem e trabalham no campo
no agronegócio, no lazer e no
turismo, assim como combater o crime.
Na oportunidade, a Operação Interior Mais Seguro esteve em Boituva, Cerquilho e
Cesário Lange, e ocorreu por
meio de uma ação conjunta
com a Guarda Civil Municipal (GCM), graças ao trabalho
e a cooperação que existem
entre as forças de segurança,
fomentadas pelas Prefeituras
destes municípios. Durante a
operação, foram fiscalizados
veículos, pessoas e propriedades.
PRISÃO - Em Cerquilho,
na segunda, 8 de fevereiro, às
15h30, o Centro de Operações
da PM alertou todas as patrulhas sobre indivíduos que
tinham praticado furto a um
comércio em Cesário Lange
e em Tatuí e estavam em um
Corsa. As radiopatrulhas passaram a procurar o referido
veículo, que acabou abordado
na rua Domingos Modanezi.
Um dos abordados, um homem de 48 anos, foi contido
e e algemado. Com o acusado,

Divulgação Polícia Militar

REUNIÃO

Forças policiais divulgam
redução da criminalidade
Divulgação PMT

Sargento PM Rodrigo Gonçalves, prefeito Vlamir
Sandei e capitão PM Turri

Operação policial no combate ao crime chegou aos municípios
de Cerquilho, Cesário Lange e Boituva
cinco pinos de cocaína acabaram localizados.
Junto do indiciado, estavam duas mulheres, uma de
50 e outra de 71 anos, bem
como uma criança de sete
anos. No interior do automóvel, tinham produtos furtados
de supermercado, roupas íntimas embaladas e um estepe
de veículo. O homem foi preso, a criança entregue à família e as mulheres liberadas.
Autuado por pneu careca
com multa de R$195,23, o veículo utilizado no crime pre-

cisou ser removido ao pátio.
Agora, os três responderão na
Justiça pelos furtos qualificados, com pena de reclusão de
quatro a 10 anos e multa por
cada crime.
TRÁFICO - Em Tietê, na
sexta, 5 de fevereiro, um indivíduo de 37 anos acabou preso após denúncia de tráfico
de entorpecentes na rua Dom
Pedro I, no bairro Jardim Bandeirantes.
Ao se descolarem à residência do acusado, os policiais militares tiveram a en-

trada permitida pelo próprio
indiciado, que indicou a localização dos entorpecentes.
Na mesma propriedade,
dentro da geladeira, a equipe
policial encontrou um tablete
de maconha mais uma porção
da mesma droga e, em uma
gaveta de uma cômoda, outras três porções de cocaína,
além de localizar uma balança
de precisão em um armário.
Diante dos fatos, o indiciado foi preso por tráfico de
drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia de Tietê.

O comandante regional da
Polícia Militar, capitão PM Raphael Paschoal Turri, e o comandante do Pelotão de Tietê,
1º sargento PM Rodrigo Gonçalves, estiveram na Prefeitura
para agradecer ao prefeito Vlamir Sandei (PSDB) os quatro últimos anos de parceria, o que
colaborou para a consistente
diminuição dos índices de criminalidade no município.
Segundo a Prefeitura, Vlamir Sandei (PSDB) agradeceu
a visita e, comemorando a
importância da parceria entre
Prefeitura e Política Militar,

destacou a conquista da redução dos índices de criminalidade, que projetam Tietê,
atualmente, como um dos municípios mais seguros do Estado de São Paulo.
“2020 foi o período mais
significativo que consolidou
Tietê como segura, perante a
região e o Estado, de acordo
com a Secretaria de Segurança
Pública, dos números oficiais
das ocorrências policiais registradas por mês, considerando
a natureza das ocorrências, de
janeiro a novembro do referido ano”, comentou o prefeito.

RECURSOS

TRIBUTO

MEIO AMBIENTE

Concessionária repassa
R$27 milhões em ISSQN

Municípios informam sobre
os carnês do IPTU 2021

PMVA realiza reunião virtual
para debater novos critérios

Neste ano de 2021, a Prefeitura de Cerquilho confeccionou 19.668 carnês do Imposto
Predial e Territorial Urbano
(IPTU), que serão enviados pelos Correios em março.
O pagamento poderá ser
dividido em nove parcelas,
com o primeiro vencimento
para abril e o último para o
mês de dezembro. O contribuinte pode optar, ainda, por
fazer o pagamento em cota
única (à vista), com vencimento em abril e desconto de 10%.
O reajuste do IPTU é realizado, anualmente, pelo índice
do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
o qual fechou 2020 em 4,52%.
A partir de abril, o contribuinte também pode consultar
a segunda via do IPTU através
do link https://portalweb.4rtec.com.br/ ou acessá-lo no
site cerquilho.sp.gov.br, clicando na aba Outros Serviços.
Para consultar, é necessário digitar a inscrição cadastral que
consta no carnê anterior.
A data de vencimento das
parcelas será conforme a inscrição cadastral e pode ocorrer nos dias 10, 15, 20 e 25 do
mês. O pagamento do IPTU em
dinheiro pode ser realizado
na Lotérica e no Sicredi. Nos
demais bancos, pode ser feito

O Programa Município Verde Azul (PMVA) realizou, em
21 de janeiro, videoconferência com a participação do prefeito de Cerquilho, Aldo Sanson (PSDB), acompanhado da
equipe da Secretaria Municipal
de Agricultura, Abastecimento
e Meio Ambiente.
O encontro virtual contou,
ainda, com a participação de
prefeitos da região e foi conduzido pelo coordenador do
PMVA, José Walter Figueiredo Silva. Durante a reunião,
foi apresentada brevemente
a história desta importante
iniciativa que pauta a agenda
ambiental dos municípios participantes. Também apontou-se os critérios de pontuação
que entrarão em vigor a partir
deste ano.
CAMPANHA - Em Cerquilho, tem continuidade a campanha que faz a retirada de
móveis velhos, como armários,
guarda-roupas, sofás, além de
colchão, assim como recolhe
podas de roçagem de gramas
e limpeza de jardins devidamente ensacadas.
Nesta sexta, 12 de fevereiro, o serviço estará disponível
para os moradores do Jardim
Aliança, Cidade Jardim, Águas
Claras, Residencial Sebastiani,
Vila Pedroso, Domingos Gre-

Divulgação AB Colinas

Valor é proporcional à extensão da
rodovia que passa pelo município
Concessionária do Programa de Concessões Rodoviárias
do Estado de São Paulo, a AB
Colinas repassou em 2020 um
total de R$27 milhões em Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para as
17 cidades que fazem parte do
trecho sob concessão administrado pela concessionária. Esse
valor incide sobre as tarifas de
pedágio das rodovias SP-075,
SP-127, SP-280 e SP-300.
De acordo com a concessionária, receberam o repasse
as cidades de Boituva, Cabreúva, Campinas, Cerquilho, Indaiatuba, Itu, Itupeva, Jundiaí,
Piracicaba, Porto Feliz, Rio Cla-

ro, Rio das Pedras, Saltinho,
Salto, Sorocaba, Tatuí e Tietê.
Ainda segundo a AB Colinas, a distribuição é feita de
forma proporcional à extensão
da rodovia que passa pela área
do município. Por conta disso,
o valor varia entre as cidades.
Desse modo, cabe às Prefeituras definir em quais áreas
tal recurso será utilizado, podendo ser aplicado na Saúde,
Educação, Segurança, Esportes, Obras, Transporte, entre
outros. Lembrando que o dinheiro do pedágio é empregado no benefício de segmentos
que transcendem as melhorias
que a concessionária realiza.

nos caixas eletrônicos, internet banking ou aplicativo. As
dúvidas são esclarecidas através do telefone (15)3384-9111.
O vencimento das parcelas ocorre da seguinte forma:
imóveis com Inscrição Cadastral iniciada com o número 3:
todo dia 10; imóveis com Inscrição Cadastral iniciada com
o número 5 ou 8: todo dia 15
de cada mês; imóveis com Inscrição Cadastral iniciada com
o número 6: todo dia 20; imóveis com Inscrição Cadastral
iniciada com o número 4: todo
dia 25.
JUMIRIM - O Departamento de Tributação de Jumirim
revelou que, aproximadamente, 1.020 carnês do IPTU 2021
foram confeccionados, cuja
entrega já começou na segunda, 8 de fevereiro, casa a casa
por funcionários da Prefeitura
ou pelos Correios para aqueles
que residem em outro município. O reajuste foi de 4,31 % e
o imposto poderá ser pago em
qualquer agência ou terminal
bancário e internet banking
até o vencimento. Após a data,
somente na Prefeitura.
TIETÊ - Até o encerramento desta edição, não tinham
sido divulgadas as informações sobre os carnês do IPTU
2021 em Tietê.

chi, Taquaral, Distrito Industrial e Capuava.
No período de 15 a 19 de
fevereiro, a Campanha Cerquilho Limpa será realizada no
Città Bellucci, Residencial Cattai, Residencial Módena, Residencial Corrocher, Recanto do
Sol, Recanto das Rosas, Jardim
Itália, Residencial Real Parque,
Flamboyant, Portal dos Pilares,
Jardim Esplanada e Centro, em
ação válida da linha do trem,
sentido Nova Cerquilho.
Para completar o mês, de
22 a 26 de fevereiro, o serviço de coleta percorrerá o São
Luiz, Vila São José, Residencial
Paradiso, Green Ville, Parque
das Árvores, Parque Alvorada,
Vale do Sol, Galo de Ouro, Recanto da Colina, Colina I e II,
Nossa Senhora de Lourdes, Cecap e Centro, em percurso válido da linha do trem, sentido
Galo de Ouro.
Vale lembrar que as podas
e cortes de árvores em calçadas, desde que em quantidade
pequena, são responsabilidade
da Prefeitura de Cerquilho, por
meio da Garagem Municipal.
Para este recolhimento ser autorizado, é necessário que ele
seja solicitado pelo (15)33843470, no horário das 6h30 às
11 horas ou das 12h30 às 17
horas, de segunda a sexta.

NOVIDADE

DESENVOLVIMENTO

Cidade participa do lançamento do “Parcerias Municipais”

Empresa de Valinhos
transfere-se para Cerquilho

O prefeito de Cerquilho,
Aldo Sanson (PSDB), o secretário de Segurança, John Veloso, a diretora de Saúde Mariane Baldini, a supervisora de
Ensino Ana Flávia Beneton e
o secretário de municipal de
Administração, Bruno Bonelli,
participaram, em 26 de janeiro
deste ano, de uma videoconferência com o Governo do
Estado para o Lançamento do
Programa Parcerias Municipais
2021.
Lançado pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional do
Estado de São Paulo em junho do ano de 2019, a iniciativa tem como objetivo unir
esforços com os municípios
para reduzir as desigualdades

regionais em três áreas prioritárias: Educação, Saúde e Segurança.
De acordo com o prefeito,
no ano de 2020, o município
de Cerquilho alcançou a meta
proposta na área da Educação
e foi premiado com recursos
na soma de R$150 mil para serem utilizados neste setor.
Ainda segundo Sanson, o
prêmio será utilizado para realizar o fechamento da quadra
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental (Emef) “Padre
Júlio Holtz” e a instalação de
sanitários. Desse modo, o espaço poderá ser utilizado pela
escola durante a semana e pela
comunidade aos sábados, domingos e feriados.

Divulgação PMC

Evento ocorreu por videoconferência, sendo
anunciado o prêmio de R$150 mil ao município

Representantes da São Geraldo Artigos para Indústria de
Calçados S/A, que era sediada
em Valinhos, estiveram na Secretaria Municipal de Trabalho
e Desenvolvimento Econômico
de Cerquilho, em 26 de janeiro, para anunciar sua transferência para a cidade.
Localizada no Distrito Industrial Betini, a referida empresa entrará em operação
ainda neste mês e deve gerar,
inicialmente, 10 novas vagas.
A TecnoPolpa também
inaugura neste mês sua planta
na cidade e anunciará 50 novas vagas. A Pride, do Grupo
Capuani, também deve inau-

gurar sua fábrica em março.
Já a Capuani tem inauguração
prevista para junho. As duas
empresas devem gerar mais de
100 empregos diretos.
Apesar da pandemia, o Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), divulgado em 29 de janeiro, indica que Cerquilho fechou 2020
com saldo positivo para o emprego formal em 150 vagas.
A construção civil gerou 56
novas vagas, serviços 55, comércio 29 e agropecuária 27.
Já a indústria fechou 17 postos de trabalho. No geral, foram 4.358 admissões e 4.208
demissões.
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EM VOTAÇÃO

Câmara discute PL sobre construções na Bela Vista
Se aprovada a nova determinação, a testada mínima passará a ser de 10 metros e a taxa de ocupação de 70% para 80% da área do terreno
A Câmara Municipal de
Tietê realizou na terça, 9 de
fevereiro, a segunda sessão
ordinária deste ano e apresentou 39 requerimentos e
dois Projetos de Lei (PLs).
Entre os PLs, o destaque
foi o 1/2021 do Poder Executivo, que, se aprovado, permitirá às construções da Bela Vista a testada mínima de cinco
metros. Atualmente, a lei em
vigor determina que o mínimo
é 10 metros, tendo a taxa de
ocupação atualizada de 70%
para 80% da área do terreno.
Segundo a página Observatório da Câmara, no Facebook, na sessão os vereadores apresentaram as dúvidas
sobre o projeto e contestaram se essa atualização beneficiaria as atuais ou as futuras obras.
Já em relação aos requerimentos, o vereador Jairo Santos (PRTB) provocou cobranças junto ao Poder Executivo
sobre a fila de espera na creche do bairro São Pedro, um
dos mais populosos de Tietê.
Mesmo em meio à pandemia,
o vereador cobrou que a Prefeitura faça a sua parte para
acolher as crianças e resolver

César Guitte

Na segunda sessão ordinária do ano foram
apresentados 39 requerimentos e dois PLs
a problemática.
Outro requerimento apresentado foi o do edil Mario
Domingues Junior (PV), o
qual pediu que a Prefeitura
estude a possibilidade da cessão do Recinto de Exposição
“Luiz Uliana” para realização
das provas práticas de habilitação que, atualmente, são
realizadas no Altos do Tietê, assim como sugeriu que

o Executivo busque diálogo
com os proprietários de autoescolas para dotar o local
com equipamentos para a realização das provas.
Todos os requerimentos
foram encaminhados às secretarias competentes para
análise e deliberação.
ABASTECIMENTO - Os
vereadores Junior Regonha
(MDB), Luis Grigolon (PV) e

Adriano Aronchi (DEM) estiveram na quarta, 10 de fevereiro, no Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto
(Samae) para tratarem com o
diretor-superintendente Reinaldo Martin Camargo a questão das falhas no abastecimento de água do município.
De acordo com os edis,
questionou-se e buscou-se
solução para as questões relacionadas com a falta de água,
especialmente, a grande interrupção de fornecimento durante este início de ano, afetando, inclusive, o Centro.
“Fomos recebidos com esclarecimentos por parte do
superintendente, dentre os
quais, de que a autarquia já
licitou e contratou a perfuração de dois poços tubulares
profundos para atender a
região central e adjacências.
Desse modo, sugerimos medidas imediatas que amenizarão as consequências do
desabastecimento até que
este problemna esteja solucionado em definitivo, inclusive, já para este fim de
semana, mesmo não acontecendo o Carnaval”, informaram os edis ao Nossa Folha.

CERQUILHO

Divulgadas as Comissões
do Poder Legislativo
O Poder Legislativo do município de Cerquilho divulgou
as Comissões e suas composições para o biênio 2021/2022.
Elas são sete ao total e ficaram
assim constituídas:
Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final: Fúlvio
Amaral, Simone Feher Bellucci
e Cleiton Scudeler.
Comissão de Orçamento e Finanças: Simone Feher
Bellucci, Vinícios Morás e Cleiton Scudeler.
Comissão de Obras e Serviços Públicos: Germano Reis
de Oliveira, José Araújo dos
Santos e Tércio Levi Dias.
Comissão de Educação,
Cultura, Lazer, Turismo e Esporte: Vinício Morás, Osinaldo
de Oliveira e Adriano Thibes.
Comissão de Saúde e Seguridade Social: Fúlvio Amaral, Daniele Peev e Germano
Reis de Oliveira.
Comissão de Planejamento Ambiental, Urbano e Rural:

Osinaldo de Oliveira, Adriano
Thibes e Eliseu da Silva.
Comissão de Mérito: Cleuza Belino, Eliseu da Silva e José
Araújo dos Santos.
Para o mandato 2021/2024,
foram eleitos Adriano Thibes
(PRTB), Cleiton Scudeler (Cidadania), Cleuza Belino (PSDB),
Daniele Peev (Republicanos),
Eliseu da Silva (DEM), Fúlvio
Amaral (PSDB), Germano Reis
de Oliveira (DEM), José Araújo
dos Santos (Podemos), Mauro Frare (PSDB), Osinaldo de
Oliveira (Cidadania), Simone
Feher Bellucci (PSDB), Tércio
Levi Dias (DEM), além de Vinícios Alexandre Morás (Republicanos).
Depois da posse, por votação, o presidente da Câmara
Municipal de Cerquilho eleito
foi Mauro Frare, que tem como
vice-presidente Cleiton Scudeler; Simone Feher Bellucci, 1ª
secretária; e Daniele Peev, 2ª
secretária.

EM CERQUILHO

EM JUMIRIM

Cobradas informações sobre entrega de guias médicas

Extinção de cargos é assunto
de PL do Poder Executivo

Na segunda sessão ordinária da segunda, 8 de fevereiro,
na Câmara Municipal de Cerquilho, por meio de requerimento, o vereador Vinícios
Morás (Republicanos) cobrou
informações do Poder Executivo sobre o procedimento
adotado após a entrega das
guias médicas e pediu esclarecimentos se há alguma forma
de controle e/ou protocolo das
mesmas para que não ocorram
possíveis extravios ou equívocos nos agendamentos.
Em outro requerimento,
cobrou informações sobre a
quantidade de turmas existentes nas creches municiais, separadas pelos períodos manhã
e tarde e por unidade escolar.
Requereu também o valor que
cada professor da Rede Municipal recebeu de gratificação

neste ano de 2021, identificada por nome do professor,
cargo que ocupa/ocupou no
período, assim como o valor
atribuído ao docente.
A Educação voltou a ser
assunto da pauta do vereador
Vinícios Morás. O republicano
solicitou informações sobre as
datas e locais dos Fóruns Municipais de Educação, previsto em legislação desde 2015.
Além disso, pediu que, caso
eles não tenham sido realizados, que sejam divulgados os
motivos que levaram a tal decisão nos últimos seis anos.
Assim como pediu se há planejamento para os próximos
seis anos.
Vinícios Morás também
solicitou que a Prefeitura informe sobre o planejamento
das ações de retorno às aulas,

FALECIMENTOS
CILIA CORROCHEL DE CAMARGO
Faleceu em Cerquilho, em 4 de fevereiro, Cilia Corrochel
de Camargo aos 89 anos.
Falecida era viúva de Benedito Geraldo de Camargo e deixou o filho Luis Valdir, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA JOSÉ ALVES
Faleceu em Tietê, em 4 de fevereiro, Maria José Alves aos
66 anos.
Falecida era casada com Arlindo Melo Rodrigues e deixou
os filhos Cintia Cristina, Rodrigo José, Ricardo Fernando e
Daiane Carolina, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Crematório Unidas de Piracicaba.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

além de quais equipamentos
e adequações foram e serão
feitas nas unidades escolares.
Além disso, pediu que a Secretaria Municipal de Educação
ateste se as unidades escolares
da Rede Municipal possuem
Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB), dividido
em caso positivo e negativo
por nome de cada escola.
Outro requerimento do
mesmo vereador solicitou esclarecimentos sobre os projetos culturais mantidos pela
Administração Municipal no
ano de 2019, com nomes dos
profissionais, duração e valor
de cada aula dos projetos.
Já o vereador Germano
Reis de Oliveira (Democratas)
apresentou requerimento destinado à Secretaria Municipal
de Saúde, no qual busca infor-

mações relacionadas à vacina
CoronaVac.
Na mesma sessão ordinária do Poder Legislativo de
Cerquilho, teve a Moção de
Aplausos, de autoria dos vereadores Adriano Thibes (PRTB)
e Mauro André Frare (PSDB),
dedicada aos guardas civis
municipais (GCMs) Glinkovisk
e Alex que salvaram a vida de
um recém-nascido ao realizarem procedimentos de primeiros socorros.
Por fim, houve o Projeto
de Lei (PL), de autoria do vereador Osinaldo de Oliveira
(Cidadania), que dispõe sobre
a padronização da cor de prédios públicos, no uso de adesivos nos veículos oficiais da
Prefeitura e da Câmara, além
da aplicação de cores e outras
providências.

NADIR RIBEIRO MORANGUEIRA
Faleceu em Tietê, em 26 de janeiro, Nadir Ribeiro Morangueira aos 81 anos. Falecida era casada com José de Souza Morangueira e deixou os filhos Santina, Guiomar, José, Sirlei e Sirlene,
além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
JOÃO DE SOUZA ANDRADE
Faleceu em Piedade, em 28 de janeiro, João de Souza Andrade
aos 85 anos. Falecido era viúvo e deixou os filhos José, Maria de
Fátima, Alaíde, Vanderlei, Ivanilde e Jonilza, 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.
ELIDA ALBUQUERQUE RIBEIRO
Faleceu em Tietê, em 30 de janeiro, Elida Albuquerque Ribeiro aos 38 anos. Falecida era casada com Antônio Romano Dal
Bó e deixou as filhas Milena Marcela e Júlia, 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.

ROQUE RIBEIRO DUARTE
Faleceu em Cerquilho, em 5 de fevereiro, Roque Ribeiro Duarte aos 66 anos. Falecido era casado com Rita da Costa Duarte
e deixou os filhos Fabio, Wagner e Vanessa, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
TEREZINHA RUFO DOS SANTOS JACÃO
Faleceu em São Roque, em 6 de fevereiro, Terezinha Rufo dos
Santos Jacão aos 78 anos. Falecida era viúva de Ademar Jacão
e deixou os filhos Aparecida, Elza (in memoriam), Sonia, Eder e
Edilson, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.

(15)3282-5133

o requerimento de autoria do
vereador João Batista da Silva
(PTB), o qual pediu esclarecimentos sobre a possibilidade
de exclusão da taxa de iluminação pública e de esgoto da
cobrança existente nos carnês
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em relação
aos imóveis que não possuem
tais benefícios.
Outro requerimento apresentado foi o do vereador Tulio Beneton (DEM), que cobrou
melhorias no trevo em frente à
extinta Cerâmica Santa Helena,
uma vez que o local não está
bem sinalizado e suas demarcações de solo não são suficientes para que os motoristas
respeitem a forma correta de
sinalização.

FALECIMENTOS

JOÃO JOSÉ MARIANO
Faleceu em Tietê, em 7 de fevereiro, João José Mariano aos
81 anos. Falecido era casado e deixou os filhos Luzia, Rosa, João,
Luiz, Silvana, Gleison e Flávia, 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.

ANUNCIE

Na sessão ordinária da Câmara de Jumirim, na segunda,
8 de fevereiro, seis requerimentos e dois Projetos de Lei
(PLs) foram apresentados. De
autoria do Poder Executivo,
ganhou destaque o PL 1/2021,
que visa acabar com cargos no
quadro pessoal da Prefeitura.
Objetivo é o de extinguir as
vagas de ajudante de serviços
e ajudante geral. “As atribuições destes cargos em questão
não estão atreladas às finalidades essencias do município.
Hoje estas atividades têm se
tornado mais eficazes se terceirizadas”, justificou o prefeito Daniel Vieira (DEM).
Vale destacar que o referido PL aguarda votação.
Também esteve em pauta

MAURICIA DE LOURDES ALVES FARIAS
Faleceu em Sorocaba, em 7 de fevereiro, Mauricia de Lourdes
Alves Farias aos 65 anos. Falecida era casada com João dos Santos Farias e deixou o filho Paulo Sergio, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.
OSVALDO ALVARO DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 7 de fevereiro, Osvaldo Alvaro de
Souza aos 79 anos. Falecido deixou familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ALCIONE CRISTIANE BARBOSA FARIAS
Faleceu em Sorocaba, em 8 de fevereiro, Alcione Cristiane
Barbosa Farias aos 42 anos. Falecida era casada com Paulo Sergio
e deixou as filhas Ana Paula e Juliana, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.
ARIOVALDO FERRAZ DE ALMEIDA
Faleceu em São Paulo, em 10 de fevereiro, Ariovaldo Ferraz
de Almeida aos 75 anos. Falecido era viúvo de Cleonice Maria
Martins de Almeida e deixou os filhos Soraya, Silvia e Ariovaldo,
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 APARECIDO GALANTE
Faleceu em Cerquilho, em 11 de fevereiro, José Aparecido Galante aos 66 anos. Falecido era solteiro e deixa familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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OPORTUNIDADE
TERRAS DE SANTA MARIA - TIETÊ/SP

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.

Frente para a Rodovia Marechal Rondon (SP-300)

SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Revisão da vida toda
Convocação
para Assembleia
Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores sócios para a Assembleia
Geral Ordinária a se realizar na quinta, 25/2/2021, às 19 horas, na sede da entidade, para a seguinte ordem do dia:
-Eleição da Diretoria e do Conselho Consultivo para o biênio 2021/2022.
Tietê, 12 de fevereiro de 2021
Tiago de Castro - presidente

Divulgação

CONVOCAÇÃO
O presidente do Conselho Deliberativo do América Futebol
Clube, conforme determina o artigo 36º do seu estatuto, convoca os associados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, em 5 de março de 2021, em primeira chamada às 19
horas e, em segunda chamada, às 19h30, em sua sede na rua
do Comércio, 1.333, Tietê/SP, para os seguintes fins:
--- Eleger os membros do Conselho Deliberativo para o biênio 2021/2022;
--- Realizar a primeira reunião do Conselho Deliberativo
para a eleição da Diretoria Executiva (presidente e vice-presidente) e do Conselho Fiscal para o mesmo biênio.
Edenilson Foltram - presidente do Conselho Deliberativo

ADOÇÃO URGENTE
Max tem seis meses e é
porte médio. Já se encontra vacinado com as três
doses, além de vermifugado. Ele é lindo, extremamente carinhoso e muito
sociável.
Mais informações pelo
(15)99739-3002 ou acesse
miaujude.com.

Divulgação Projeto MiauJude

No artigo desta edição,
vou explicar de forma simples o que é a revisão da
vida toda e quem tem direito, afinal, é uma tese jurídica que traz a possibilidade
de aumentar, de forma expressiva, os benefícios previdenciários.
Os segurados que podem ter direito a essa
revisão são àqueles que
tiveram aposentadoria concedida após 29/11/1999 e
que tenham contribuições
vertidas junto ao INSS antes de julho de 1994.
A partir de 29/11/1999, a forma de calcular os benefícios
previdenciários foi alterada. Antes eram utilizados para o
cálculo todos os salários de contribuições recolhidos durante
toda a vida contributiva do segurado, após essa data, o INSS
passou a calcular somente com as contribuições após julho
de 1994, data que entrou em vigor o Plano Real.
Todos que requereram sua aposentadoria após esse período tiveram excluído do cálculo as contribuições feitas nos
períodos anteriores a 1994. Por isso, a tese da revisão da vida
toda, para assegurar os direitos dos segurados.
Antes de ajuizar a revisão, é necessário fazer os cálculos
previdenciários e verificar se este novo cálculo é mais vantajoso ou não para o segurado. Vale ressaltar que o valor de
cada ação dependerá do cálculo realizado em cada caso concreto. Por isso, a importância de buscar orientação de um
advogado ou advogada de confiança, especialista em Direito
Previdenciário.
GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário
OAB/SP 266.012

OPORTUNIDADES

TREINAMENTO

Anunciadas novas vagas de emprego

Curso gratuito de Olericultura
Orgânica abre inscrições

Divulgação

Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura oferece
vagas de cartazista, ferramenteiro, assistente administrativo comercial, estagiário de
Administração, torneiro mecânico, fiscal, inspetor de qualidade de controle visual, modelista e encarregado de limpeza.
Mais informações podem
ser obtidas na rua Presidente
Kennedy, 23, Centro, ou através do (15)3285-2887.
Ainda em Tietê, a Cancian
Refeições Coletivas admite

cozinheiro(a), açougueiro(a) e
técnica em Nutrição. Os candidatos devem encaminhar o
currículo para recursoshumanos@cancianrefeicoes.com.br.
O Rio Max Atacado contrata Menor Aprendiz e operador
de loja. Os interessados devem
enviar currículo para o e-mail
riomax.tiete@gmail.com.
Em Tietê, o Memorial Jardim do Éden contrata agente
funerário com pagamento de
piso salarial. Os requisitos
exigidos para a vaga são: ter
experiência na área, noções de
Informática, habilitação categoria A/B, boa comunicação e
sensibilidade no atendimento.
É necessário residir em Tietê
ou Cerquilho. Os interessados
devem enviar o currículo para
vagas.jem@outlook.com.
O Memorial Jardim do
Éden também contrata auxiliar administrativo que tenha
noções de Informática, boa
comunicação no atendimento
telefônico e pessoal e resida
em Cerquilho. Expediente para

esta função será de segunda a
sexta, das 8 às 17 horas, e, aos
sábados, das 8 às 12 horas.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate) tem
vagas para estagiários dos cursos de Contabilidade, Segurança do Trabalho, Arquitetura,
Engenharia Civil, Engenharia
da Computação e Comunicação (Jornalismo, Relações Públicas, Designer ou Publicidade), eletricista de manutenção,
costureira industrial, auxiliar
em metrologista, auxiliar de
mecânico de refrigeração, eletricista de autos, balconista/
auxiliar de padaria, açougueiro/repositor, auxiliar de produção, costureira(o), tecelão,
auxiliar de revisão, estoquista,
auxiliar de corte, auxiliar de
açougue, operador de máquinas CNC, dobrador de chapas,
soldador, auxiliar de cozinha
PCD, auxiliar administrativo
PCD, ajudante geral, vendedor,
motorista, açougueiro, modelista, vendedor externo e inter-

no, cozinheiro chefe, técnico
de Nutrição, auxiliar de mecânico de autos e caseiro.
Para mais informações, o
telefone é o (15)3384-5652.
Ainda em Cerquilho, o Supermercado Bertola contrata
auxiliar de açougue e balconista. Os interessados devem
entregar currículo na avenida
Prefeito Antônio Souto, 83, ou
enviar para o e-mail smbertola@hotmail.com.
A Confecção Amyna Sports
está com vagas abertas para
costureira(o), designer e jovem com habilidades no Corel Draw. O currículo tem que
ser entregue, pessoalmente,
na avenida Francisco Gaiotto,
170, no Centro.
O salão de beleza Lavanderia Hair Express admite secretária até 25 anos, residente em
Cerquilho e com disponibilidade de horário. Interessadas devem falar com Jonathan pelo
(15)9986-8274 ou tratar, diretamente, na avenida Corradi
Segundo, 611, Centro.

Divulgação

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tietê, que tem
como presidente José Carlos
Pizol, promoverá o curso gratuito de Olericultura Orgânica
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar). Este treinamento contará com material didático e
entrega de certificado, além de
alimentação no local para todos os alunos inscritos.
As inscrições ocorrerão até
quarta, 17 de fevereiro, sendo
que a programação terá início
na quinta, dia 18, das 8 às 17
horas. Os demais módulos
ocorrerão em um fim de se-

mana por mês até novembro
deste ano, uma vez que as datas serão combinadas no início
do programa entre instrutor e
alunos.
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Tietê, o curso gratuito de
Olericultura Orgânica tem vagas limitadas e atende todas
as normas vigentes contra a
covid-19. As inscrições deverão ser feitas pelo WhatsApp
(15)99840-7736, pelo telefone
(15)3282-1435 ou, pessoalmente, na praça José Augusto
Corrêa, 45, no Centro, ao lado
da Paço Municipal.
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Larissa Buzineli não pretende abandonar as quadras
A goleira da categoria Adulto se descreveu como uma atleta bastante observadora, exigente e muito guerreira seja nos treinos ou nos jogos
Larissa Consorti Buzineli é
a vigésima terceira entrevistada do jornal Nossa Folha na
série especial dedicada aos
atletas do handebol, comandados pelos treinadores Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado.
Nascida em 3 de maio de
1996, em Tietê, a atleta é filha
de Leila Maria Consorti Buzineli e de Luiz Miguel Buzineli
e tem uma irmã chamada Ana
Carolina.
Formada em Educação Física, atua na posição de goleira
pela categoria Adulto e já acumula os seguintes títulos:
-Campeã Mirim da Liga de
Handebol do Estado de São
Paulo (Lhesp)
-Campeã Infantil da Série
Ouro da Liga de Handebol do
Estado de São Paulo (Lhesp);
-Campeã Cadete da Série
Ouro da Liga de Handebol do
Estado de São Paulo (Lhesp);
-Campeã Juvenil da Série
Ouro da Liga de Handebol do
Estado de São Paulo (Lhesp);
-3º lugar Adulto da Série

Arquivo pessoal

Ouro da Liga de Handebol do
Estado de São Paulo (Lhesp);
-3º lugar nos Jogos da Juventude;
-Vice-campeã dos Jogos Regionais;
-Vice-campeã dos Jogos
Abertos;
-Campeã da Copa da Liga
de Handebol do Estado de São
Paulo (Lhesp);
-3º lugar na Liga Paulista.
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define?
LARISSA - Como atleta,
eu sou muito observadora
taticamente, além de brava,
exigente (quando é preciso) e
também guerreira. Sou aquela
que tenta repasssar tudo o que
aprendeu e conquistou na vida
e passar estes valores para os
mais novos da equipe.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve alguma influência?
LARISSA - Comecei no projeto iniciação aos nove anos e

modalidade e não penso em
parar.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
LARISSA - O que eu mais
amo é estar na presença da
minha equipe e, em cada jogo,
mostrar a evolução e a aprendizagem, assim como festejar
qualquer vitória. E o que mais
odeio é perder ou não conseguir dar o meu melhor.
NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?
LARISSA - O maio desafio
pessoal é estar bem preparada
física e mentalmente para o
trabalho em grupo e conciliar
o meu trabalho com os treinos.

Larissa é formada em Educação Física e
concilia o trabalho com os treinos
até agora, aos 24 anos, participo das competições como atleta e ajudante técnica.
Não tive influência de nin-

guém, mas, no decorrer dos
anos, ao assistir aos jogos e
conhecer o handebol de forma
melhor, eu me apaixonei pela

NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
LARISSA - Eles são essenciais, pois, sem treinador não

há uma equipe. São eles os responsáveis pelas orientações,
pelas melhores estratégias. Fábio e Gustavo tiram o melhor
da gente e, ainda, dão aquela
“dura”, que faz parte.
NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
LARISSA - O handebol me
ofereceu uma segunda família,
que são meus grandes amigos,
os quais levo para toda a vida,
assim como me proporcionou
a oportunidade de conhecer
pessoas diferentes, além do
mais importante que são os
ensinamentos como respeito,
ética e honestidade.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
LARISSA - As expectativas
pós-pandemia são enormes só
de pensar em voltar aos treinos. Imagina, então, as competições. Estou ansiosa!

VOLEIBOL

Para Gabriela Cagliardi, disciplina, esforço e dedicação são a base
Nesta semana, o jornal
Nossa Folha prossegue com
a série de entrevistas com as
atletas do voleibol de Tietê,
treinadas por Gera Foltran. Por
ordem de sorteio, a vigésima
oitava entrevistada é a Gabriela Cagliardi.
Nascida em 30 de setembro de 2004, em Tietê, é filha
de Thiago Fernando de Souza
Cagliardi e de Marta Cristina
Veraldo Biazoto Cagliardi.
Estuda na Etec “Dr. Nelson
Alves Vianna” e como atleta
defende a posição de oposta
pela categoria Infanto-juvenil.
Seus títulos conquistados
são:
2015 - campeã do Torneio
Início (Sub-13), vice-campeã
da Liga Regional de Voleibol
de Campinas (LRVB) (Sub-13)
e vice-campeã do Campeonato
Estadual (Sub-13).
2016 - Vice-campeã da
Liga Regional de Voleibol de
Campinas (LRVB) (Sub-13),
vice-campeã do Campeonato
Estadual (Sub-13), vice-campeã
da LRVB (Sub-14) e vice-campeã do Campeonato Estadual

Arquivo pessoal

(Sub-14).
2017 - Campeã do Torneio
Início (Sub-14), vice-campeã da
LRVB (Sub-14), vice-campeã do
Campeonato Estadual (Sub-14)
e 3ª colocada da da Liga Regional de Voleibol de Campinas
(LRVB) (Sub-15).
2018 - Campeã do Torneio
Início (Sub-15), campeã da Liga
Regional de Voleibol de Campinas (LRVB) (Sub-15) e campeã do Campeonato Estadual
(Sub-15).
2019 - Campeã do Torneio
Início (Sub-17) e vice-campeã
dos Jogos Regionais (Adulto).
Seus ídolos do voleibol são
Lucarelli, Wallace e Nathalia.
NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma frase?
GABRIELA - Sou determinada e busco sempre ajudar
a equipe em todos os momentos, da melhor forma possível.
NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
GABRIELA - Comecei a
treinar em 2014, aos nove

NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz nas quadras?
GABRIELA - Eu vivi em um
jogo classificatório para a Copinha pela categoria Infantil,
em 2018. Neste dia, estávamos
perdendo no tiebreak e, em
uma sequência de saques, conseguimos sair com a vitória.
NOSSA FOLHA - Um momento desanimador nas quadras?
GABRIELA - Quando eu me
cobro demais.
Gabriela acumula títulos conquistados no
período de 2015 a 2019
anos, mas só participei dos
campeonatos no ano de 2015.
Na época, eu mesma decidi
que começaria a treinar, pois
sempre amei esportes. Foi assim que passei a me interessar

EM CERQUILHO

Escolinha
São José
Futsal abre
inscrições
No município de Cerquilho,
na segunda, 1º de março, será
dado o pontapé inicial das atividades da Escolinha São José
Futsal para as crianças dos cinco aos 12 anos, sob o comando
dos professores Fernando Zaneti e Diego Oliveira.
Conforme divulgado nas
redes socais pelo esportistas
idealizadores, as matrículas já
estão abertas e custam R$30
com direito à camisa do treino.
Já a mensalidade terá o valor
de R$60.
Para mais informações sobre a Escolinha de Futsal, é só
entrar em contato com Fernando Zaneti e Diego Oliveira pelos telefones (15)99851-0538 e
99853-2258.

para conseguir manter o foco
nos objetivos, para também
saber enfrentar as dificuldades que surgem no caminho e,
acima de tudo, para não desistir em momento algum.

pelo voleibol.
NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
GABRIELA - Persistência

NOSSA FOLHA - Qual a importância do professor Gera
Foltran?
GABRIELA - Ele é fundamental, pois tudo que sei e
conquistei até hoje devo a ele.
Tenho imensa gratidão por
todos os ensinamentos passados durante todos estes anos.

NOSSA FOLHA - Quem é o
seu maior adversário?
GABRIELA - Sem dúvidas,
a minha maior adversária é a
teimosia.
NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
GABRIELA - Disciplina, esforço e muita dedicação. Estas
qualidades são a base para se
tornar uma estrela do voleibol.
Disciplina nos treinamentos;
esforço para buscar ser cada
dia melhor; e dedicação naquilo que é proposto.
NOSSA FOLHA - O que tem
aprendido com a pandemia?
GABRIELA - A pandemia
me ensinou a ser mais resiliente e a me adaptar a esta nova
rotina.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior sonho?
GABRIELA - Atualmente,
meu maior sonho é terminar
a escola e ingressar na faculdade.

VOCÊ SABIA?
Divulgação

No passado, o clube São José promovia
torneios internos de bocha
No ano de 1987, o esportista Deraldo Rodrigues comandou o 6º Torneio Interno de
Bocha na Associação Esportiva
São José. Foi uma festa fantástica iniciada, em 31 de janeiro,
tendo o encerramento em 14
de março daquele mesmo ano.
Referido torneio contou com a
participação de 24 bochadores
selecionados em 12 duplas.
Houve duas fases classificatórias, além das semifinais e as
finais.
Os jogos realizados aos
sábados e domingos na concha do clube São José tiveram
como duplas participantes:
Ércoles Albino/José Módolo,
Edicir Dinardi Junior/André
Galvão Barros, Domingos da
Silveira/Benedito Dal Pozzo,
Durval Xavier/Raul da Silva,
Zenóbio Scudeler/Pedro Antonio Grando, Nerval Rodrigues

de Barros/Antonio Juliani, Hélio Juliani/Antonio Carlos Mobricci, Paulo Antonio David/
Ayrton Rodrigues, Eduardo Sabadim/Ademar Carlos da Silva, Roque Bueno de Camargo/
Manoel Messias Soares, Henrique Antonio Módolo/Eduardo
Gaiotto e Marcos Antonio Búffalo/Areovaldo Maluta.
Na segunda fase, as duplas
classificadas e participantes
foram estas:
Chave A: Messias/Roquinho, Hélio/Kalé, André/Edicir
e Raul/Dunga.
Chave B: Maluta/Marcos,
Ademar/Sabadim, Barros/Toninho e Ércoles/José Módolo.
Pelos jogos das semifinais,
o placar marcou: Dunga/Raul
1 x 2 Marcos/Maluta e Barros/
Toninho 2 x 1 Messias/Roquinho. Pelo jogo extra, Dunga/
Raul 1 x 0 Messias/Roquinho.

Na disputa do terceiro e
quarto lugares ficaram: Messias/Roquinho 1 x 2 Dunga/
Raul. A dupla Dunga/Raul ficou com o terceiro lugar e Messias/Roquinho com o quarto
lugar. A finalíssima foi entre
as duplas Barros/Toninho 2 x
0 Marcos/Maluta.
As classificações do 6º Torneio Interno de Bocha foram
as seguintes:
1º lugar - Barros/Toninho
2º lugar - Marcos/Maluta
3º lugar - Dunga/Raul
4º lugar - Messias/Roquinho
Segundo o saudoso Deraldo Rodrigues, neste torneio,
o atleta revelação foi Antonio
Carlos “Kalé” Mobricci e o
mais idoso Eduardo Gaiotto.
Todos receberam troféus registrados pelo Clube São José
e Casa Peixotto.
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Tietê dá adeus a Laércio Dal Pozzo Cagale, o Ninão

Laércio Dal Pozzo
Cagale tinha 86 anos
Em nome de todos os esportistas tieteenses, Alberto
Giovaneti Filho presta a última
homenagem a Laércio Dal Pozzo Cagale, o Ninão, um grande
atleta do passado.
Nascido no bairro Bela Vista, em Tietê, em 26 de agosto
de 1934, trabalhou como taxista até garantir a sua aposentadoria.
Ninão faleceu na quinta,
21 de janeiro, em Piracicaba,
aos 86 anos, e deixou a esposa
Diva Tereza Vaguetti Cagale,
os filhos Paulo Henrique e Ana
Paula e a neta Laura.
No esporte, foi um zagueiro central dedicado, jogando

nos principais clubes de Tietê, como o Ipiranguinha, Bela
Vista, Jumirim, América e Comercial.
Quando falava de futebol,
Ninão afirmava que, na sua
época, levou o futebol muito
a sério e que, por isso, os atacantes o respeitavam dentro
das quatro linhas. Também
participava sempre dos jogos,
como convidado veterano, e,
mesmo quando deixou oficialmente os campos, gostava de
apreciar o futebol da cidade.
“Anos atrás, não sei precisar exatamente quando, fiz
uma matéria sobre futebol
com Ninão. Na época, ele me
contou passagens marcantes
do seu tempo como futebolista. Eram histórias de Ninão
quando ele jogava pelo Comercial. Nos dias de treinamento,
por exemplo, ele iniciava sempre com um bate bola no gol.
Por ter um chute forte e acertar a gradinha de madeira que
ficava atrás do gol, o zelador
Orlando Rossine (Landin) sempre o advertia”, contou Alberto Giovanetti.
Outra história hilária envolvendo Ninão ocorreu em
um jogo pelo Esporte Clube
Bela Vista, na cidade de Boituva. Na ocasião, o adversário

era a Boituvense. Ninão contava que, em um certo momento
do jogo, a defesa da equipe
tieteense passava um sufoco.
Querendo aliviar a pressão
dos adversários, Ninão deu
um “sem pulo” na bola para
o alto querendo limpar a área.
Ocorre que a bola acertou um
urubu que sobrevoava o gramado. Diante da bolada, a ave
deu uma rasante e não caiu.
Para os torcedores presente,
foi uma festa. O melhor lance
do jogo!
Ainda para Alberto Giovanetti, Ninão comentou que,
naquela época, o futebol era
um grande passatempo, assim
como proporcionava muitas
alegrias e eternas amizades,
diferente do futebol da atualidade, que virou somente interesse financeiro, sem aquela
mesma paixão de antigamente.
Sobre um grande jogador
da sua época, Ninão citava
Luiz Rodrigues (Bi), considerado um dos melhores atacantes.
Jogando pelo Comercial,
a maior conquista de Ninão
foi pelo Campeonato Amador
Estadual em 1959, ao lado
de atletas como; Mário Bonadia, Ponce, Bico, Buré, Be-

Fotos acervo Alberto Giovaneti

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE CAMPEÃO AMADOR DE 1959
Em pé: Eduardo, Bico, Mirinho, Burê, Laércio e Ninão
Agachados: Xuxa, Mazolinha, Pitoco, Cadi e Alemão
zerro, Eduardo, Mirinho, Alemão, Roberto, Laércio Beloto,
Cadi Orsolini, Virgilio, Pitoco,
Gurundi, Xuxa, Mazolinha, entre outros.
“Certamente, Ninão ficará
marcado na história dos gra-

mados tieteenses, que já foram palcos de apresentações
incríveis, porque ele foi aquele
jogador que ofereceu segurança na marcação dos atacantes
adversários, bom domínio da
bola e dinâmica de jogo, o

Onde Anda Você?

O ex-atleta Athayde
Daniel tem 89 anos
O Rosário Futebol Clube foi fundado por volta de
1940 no bairro do mesmo
nome. Mas só em 1960 viveu o seu maior momento
futebolístico, com apoio dos
diretores Orlando Baccili,
Armando Melaré, Abílio San
Jorge e Mário Gobo, ao conquistar o título de campeão
rural.
A partir de 1970, o Rosário Futebol Clube esteve
sob o comando de Armando
Melaré, Moacir Melaré (Tuto),
Luiz Melaré (Vete), Alexandre
Melaré (Russinho), Airton
Melaré (Zeca), Geraldo Melaré, Tarciso Melaré, João Carlos Melaré, Salvador Jorge
(Dodo), Ademir Bacili, Edson
M. Melaré, Rubens Citroni,
Gonzaga Giovanetti e muitos outros, com destaque em
torneios e campeonatos.
Em 1989, por exemplo,

foi vice-campeão rural; em
1991, campeão do Torneio
do Trabalhador; e, em 1993,
vice-campeão municipal pela
categoria Veteranos.
O Rosário Futebol Clube
tem o vermelho e o branco
como suas cores tradicionais
e, hoje, em sua galeria, conta com mais de 200 troféus e
taças.
Para homenagear a velha
guarda desta agremiação,
escolhemos Athayde Daniel,
nascido em 20 de janeiro
de 1932, no bairro Rosário,
da união de Virgilio Daniel
e Palmira Baccili. Este tieteense que completou 89 anos
em 2021, integrou o segundo
quadro do time do Rosário na
década de 1960.
Suas mãos ásperas de
quem passou a vida cuidando
da lavoura e, depois, como
comerciante, compõem sua
trajetória com histórias que
fazem seus olhos alegres brilharem até hoje.
Casado desde 26 de outubro de 1957 com Doralice
Lucheta Daniel, é o orgulho
dos três filhos: Carlos Roberto (Regatá), Claudete Maria e
Cleusa Maria.
A vida de comerciante
de Athayde Daniel também
começou no bairro Rosário,
quando ele adquiriu a venda
daquela localidade em 1965.
Dez anos depois, em 1975,
mudou-se do sítio para a cidade e adquiriu o Bar Ponto
Chic na Lara Campos. Em
1977, comandou o bar da Recreativa com grande sucesso
até que, em 23 de julho daquele mesmo ano, Athayde
e sua esposa Dora criaram o

que permitia equilíbrio para
a retaguarda. Afirmo dizer,
portanto, que atletas assim jamais são esquecidos devido à
importância de como levaram
o futebol a sério”, finalizou Alberto Giovaneti.

Édie Honório
Fotos acervo familiar e Nossa Folha

ROSÁRIO FUTEBOL CLUBE - SEGUNDO QUADRO - 1960
Em pé: Athayde Daniel, Benedito Moura, João Tonhole, Itamar Ribeiro, Osvaldo Moreli e Ivone Dal Bó
Agachados: Valdomiro Savassa, Jarbas Daniel, Alcides Bete, Orlando Moura, Ademar Tonhole (Calazans),
técnico Simétrio Calocine e o mascote Valdir Daniel
Buffet Athayde, que se tornou
tradicionalmente conhecido
em Tietê e região.
Hoje, além do amor da esposa Dora, da dedicação dos
filhos Carlos Roberto, Claudete Maria e Cleusa Maria, do
carinho da nora Joana e da
amizade do genro Ediversi,
Athayde sente imensa felici-

dade por ser avô de Thiago,
Rodrigo, Renan, Luiz Ricardo,
Thais e William (in memorian)
e bisavô do João, do Davi, do
Ícaro e da Isabella.
Alegre, comunicativo e
amigo de todos, no auge dos
89 anos, Athayde Daniel continua se sentido um ser humano cheio de capacidades e

com muita vontade de fazer
o melhor.
Com senso de humor apuradíssimo e simplicidade de
sobra, Athayde Daniel segue
rumo às nove décadas de
vida com incansável amor à
vida, à família e ao trabalho.
PIADINHA DA SEMANA O homem leva o filho ao con-

sultório médico e, ao entrar
na sala de atendimento, fala
para o pediatra:
-“Doutor, meu filho completou seis meses de vida
e até agora não abriu os
olhos!”
O médico olha e diz:
“meu caro, este menino é filho de japonês!”
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Dispara o número de divórcios na quarentena
Rafael Lopes, conhecido na internet como Nerd Sedutor, dá dicas de relacionamento aos casais em crise e ensina como evitá-la
O número de divórcios disparou na quarentena no Brasil.
O crescimento tem sido demonstrado em diversos meios,
como o aplicativo de contratação de serviços GetNinjas, que
registrou aumento da demanda por advogados para realização de divórcios em 47% nos
últimos meses.
O Colégio Notarial do Brasil, que representa os tabeliães
de notas que atuam em cartórios pelo País, também tem
dados que comprovam essa
tendência com um aumento
expressivo no número de divórcios durante o período que
começou as medidas restritivas e até mesmo a quarentena.
Desse modo, segundo especialistas, o estado de isolamento pode afetar a saúde
mental, principalmente as
pessoas que possuem histórico de depressão, síndrome do
pânico e possíveis suicídas. Os
índices de doenças relacionados à sanidade disparam em
momentos em que o ser humano se isola do restante da
sociedade.
DICAS - Manter um relacio-

namento saudável nem sempre é tarefa fácil. Incompatibilidade de personalidades,
criações diferentes e influências externas são algumas
das dificuldades que as pessoas enfrentam quando estão
se relacionando. Entretanto,
grande parte desses problemas, segundo o consultor de
relacionamentos Rafael Lopes,
podem ser facilmente resolvidos, desde que o casal esteja
comprometido em fazer o relacionamento dar certo.
“Muitas pessoas nem sabem, mas muitos dos problemas que enfrentam são causados por eles mesmos, ou seja,
não têm consciência de que
quem leva os problemas para
o relacionamento são eles
mesmos e acabam jogando a
culpa em fatores externos, ou
pior, no outro”, alertou. “Para
ajudar a compreender melhor
as causas dos problemas, listei dez atitudes que todo casal pode adotar para evitar ter
problemas no relacionamento
e o tão temido término”, comentou.
1º) Dê mais importância

Arquivo Nossa Folha

Grande parte dos problemas de um
relacionamento pode ser facilmente resolvida

para as pequenas atitudes.
“Valorize o que um faz
pelo outro, o importante não
é a grandeza do gesto, mas a
intensidade do carinho e dedicação que há nele”, ensinou.
2º) Crie suas regras para
momentos de conflito.
“Conversem sobre como
vocês se sentem quando es-

tão sob estresse, situações
conflituosas e pondere como
gostam de ser tratados nessas
situações”.
3º) Tenha senso de humor
e não leve tudo para o pessoal.
“Façam piadas sobre vocês, riam das coisas do cotidiano e sejam felizes, mas,
claro, até para o humor há li-

mites. Não confunda falta de
respeito com piada”.
4º) Tenha sua individualidade e respeite a do outro.
“Não é porque vocês são
um casal que deixaram de ser
indivíduos. Mantenha em si o
que faz o outro se apaixonar”.
5º) Saiba se comunicar.
“Fale o que te incomoda,
deixe claro seus pontos de vista e saiba ouvir o outro. Guardar sentimentos e frustrações
não levam a nada”.
6º) Não peça opiniões externas sobre seu relacionamento.
“O relacionamento é dos
dois, e não da família, dos amigos, dos colegas de trabalho.
Saibam resolver os problemas
entre vocês e não exponha-os
a quem não pode ajudar”.
7º) Seja flexível e não brigue para ter razão.
“Nem tudo é motivo para
briga, nem tudo merece ser levado tão a sério. Tempestade
em copo de água pode desgastar o relacionamento”.
8º) Esteja presente (qualidade de tempo ao invés de
quantidade).

“Quando estiverem juntos,
estejam de verdade juntos.
Olhe nos olhos, conversem,
se abracem. Não fiquem um
ao lado do outro, mas com o
celular em mãos, ou atentos à
televisão. Importante é estar
junto de corpo e alma”.
9º) Não basear a sua felicidade no outro nem criar expectativas irreais.
“A grama do vizinho pode
até parecer mais verde que a
sua, mas só você pode cuidar
do seu jardim. Cada pessoa,
cada relacionamento é único
e não é mirando na felicidade
alheia que você vai ser feliz.
Faça o seu caminho”.
10º) Esteja sempre aberto
a evoluir, aprender, respeitar
e perdoar.
“Os relacionamentos são
oportunidades de crescimento. A gente não nasce pronto,
nem sabendo como ser perfeito em tudo, mas podemos
aprender. Se você já teve outros relacionamentos antes
do atual, use o que aprendeu
para melhor o que você está
agora. Mas atenção: não faça
comparações!”.

SAÚDE PÚBLICA
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Alcoolismo atinge cada vez mais mulheres

Mortes por câncer são quase
equivalentes as de covid-19

O Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo será lembrado na quinta, 18 de fevereiro,
data instituída para conscientizar os brasileiros sobre o
consumo excessivo de álcool
e os males que a prática pode
ocasionar. Vale destacar que
os hospitais públicos do Estado recebem muitas internações por cirrose alcoólica.
Entre as principais consequências, o abuso do álcool,

ao longo dos anos, lesiona o
fígado, causando inflamação
crônica e fibrose. “Quando a
fibrose é muito extensa, as cicatrizes das lesões levam à cirrose. Nesses casos, a condição
leva o paciente a necessitar de
transplante”, ressaltou o médico Carlos Baía, coordenador
de transplantes de fígado do
Hospital de Transplantes do
Estado de São Paulo, unidade
gerenciada em parceria com a

Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina.
O alcoolismo é uma doença crônica que atinge mais
homens do que mulheres em
todo o mundo, porém o panorama sofre alterações. “A prática entre as mulheres aumenta e a escassez de discussões
colabora com o estigma da
doença”, avaliou o residente
do Conselho Estadual Sobre
Drogas (Coned), Murilo Cam-

pos Batisti. “Vivemos em uma
sociedade que ainda é muito
machista e, por isso, o tema
tem que ser priorizado”, acrescentou.
“Ser dependente é estar
sempre em vigilância. Um dia
de cada vez. É necessário que
os espaços para falar dos problemas específicos das mulheres sejam cada vez mais ampliados”, enfatizou a socióloga
Marta Reis.

MASTOLOGIA

Em 2020, realização de mamografia teve queda de 75%
devido à pandemia do novo coronavírus
Dados publicados recentemente pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC)
e pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
indicam que 52% das mulheres
deixam de realizar o exame de
papanicolau anualmente e 40%
não estão em dia com a mamografia.
A pandemia de covid-19
elevou ainda mais esses números, apontando para queda
de 75% na realização da mamografia em 2020, conforme
levantamento da Sociedade
Brasileira de Mastologia (SBM).

De acordo com o médico
mastologista Daniel Gallo, o
ano foi atípico, mas é fundamental que as mulheres retomem seus exames periódicos
a fim de detectar precocemente qualquer alteração no colo
do útero ou possíveis tumores
na mama.
“Campanhas como o Outubro Rosa são importantíssimas, pois ajudam a divulgar
informações sobre a importância de fazer os exames preventivos periodicamente, mas
é preciso continuar falando
sobre o assunto todos os me-

ses para combatermos esses
números preocupantes”, frisou o médico.
Ainda segundo Daniel
Gallo, os exames periódicos
são a melhor forma de prevenir doenças como nódulos
mamários, câncer de mama
ou de colo de útero, além de
infecção por HPV. “Dessa forma, aumentam as chances de
realizar tratamentos mais seguros e com maiores chances
de cura para os portadores da
doença”, explicou o médico
mastologista.
A mamografia é importan-

te porque detecta a presença
de nódulos mamários benignos ou malignos e deve ser
realizado todos os anos a partir dos 40 anos ou conforme
orientação médica.
Já o exame de papanicolau
é capaz de detectar infecções
por HPV (papilomavírus humano), que podem causar câncer de colo de útero.
“Esse exame é solicitado
por um médico ginecologista e
deve ser realizado anualmente
a partir dos 25 anos”, orientou
o médico mastologista Daniel
Gallo.

No mês da conscientização do combate ao câncer,
dados do Instituto Nacional
do Câncer (Inca) mostram que
224.712 pessoas morreram de
câncer no Brasil só em 2020.
A título de comparação, a covid-19 matou mais de 220 mil
brasileiros, ou seja, o número
de vítimas fatais de neoplasias
malignas também é grande. Segundo o Vigitel, Vigilância de
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, do Ministério da
Saúde, existem quatro fatores
de risco modificáveis que contribuem para o aparecimento
do câncer: tabagismo, falta de
atividade física, uso nocivo de
bebidas alcoólicas e alimentação ruim.
De acordo com a nutricionista Bruna Pavão, estudos
comprovam que a alimentação
representa cerca de 30% das
causas da doença, superada
somente pelo tabaco como fator de risco prevenível. “Podemos dizer que, de forma geral,
para atuar no combate ao câncer, os alimentos consumidos
devem ser aqueles chamados
de funcionais”, explicou a nutricionista.
Entre os alimentos que,
além de exercerem sua função
biológica normal no corpo, são

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

capazes de prevenir ou retardar algumas doenças estão
coco, chia, quinoa e amaranto.
Esses ingredientes possuem
fibras, vitaminas e minerais
essenciais para prevenir o câncer. Quem está em tratamento
também pode se beneficiar.
Mais um exemplo de alimento aliado quando o assunto é a promoção de uma vida
mais saudável e a prevenção
do câncer é o amendoim. Além
de ser rico em fibras, é uma
alternativa de consumo de gorduras boas.
“Por outro lado, a ingestão
de gorduras ruins, como as
saturadas, estão fortemente
associadas ao desenvolvimento de alguns tipos de cânceres,
principalmente de mama”, disse Bruna Pavão.
Ainda segundo a nutricionista, as gorduras boas, como
as monoinsaturadas, podem
ajudar a inibir a formação de
neoplasias malignas, assim
como diminuir o risco de metástases, principalmente quando se trata do câncer de mama.
Só em 2020, esse tipo foi
responsável por 29,7% do total dos casos em mulheres, de
acordo com o Inca. No mesmo
ano, foram registrados 17.572
óbitos.
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TCE-SP divulga relatório de gastos das Prefeituras
No documento, destacam-se o custo de tratamento por paciente e os pontos positivos e negativos adotados por cada município
Arquivo Nossa Folha

O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-SP)
divulgou um levantamento
com os valores que cada Prefeitura recebeu para o enfrentamento da covid-19. Os números do Painel de Gestão de
Enfrentamento são de maio a
dezembro e, neste documento, mostrou que, em 2020,
os 644 municípios paulistas
jurisdicionados (exceto a Ca-

pital) e o Governo do Estado
destinaram, juntos, R$10,17
bilhões no enfrentamento à
covid-19.
De acordo com o TCE-SP,
entre março e dezembro do
ano passado, o Governo Estadual investiu R$5,27 bilhões,
enquanto as Prefeituras aplicaram R$4,90 bilhões em gastos
com a pandemia. Os valores
são advindos de repasses dos

Governos Estadual e Federal.
As informações, atualizadas em 21 de janeiro pela
Corte de contas paulista e com
base em dados apurados junto
às administrações municipais
e ao Estado até 31 de dezembro de 2020, estão disponíveis
para consulta e download na
forma de planilhas, por meio
do Painel de Gestão de Enfrentamento.

A ferramenta, que permite
ao usuário acompanhar online
a utilização dos recursos no
combate à pandemia, pode ser
acessada pelo link www.tce.sp.
gov.br/covid19.
TRANSFERÊNCIAS X ARRECADAÇÃO - Em um cenário
em que mais de 95% das cidades do Estado de São Paulo se
encontram em situação emergencial ou em estado de cala-

midade pública decretada, e
com o registro de um déficit de
arrecadação de mais de R$3,6
bilhões em relação ao previsto
para 2020, os gestores municipais têm se utilizado de recursos transferidos pela União e
pelo Tesouro do Estado para o
combate à covid-19.
Ainda de acordo com informações do TCE-SP, até o fim
de 2020, o Governo Federal

destinou R$4,3 bilhões em recursos para as Prefeituras paulistas usarem em ações contra
o novo coronavírus.
Também segundo informou o TCE-SP, este valor é
cerca de oito vezes maior que
o montante dedicado pelo Estado, que enviou aproximadamente R$542 milhões aos
municípios por meio de transferências.

ERRATA: em virtude da falha técnica referente aos gráficos, há esta nova publicação sobre Tietê.

Município TIETÊ
Período 05/2020

Período 06/2020

Período 07/2020

Período 08/2020

Período 09/2020

Período 10/2020

Período 11/2020

Período 12/2020

Considerando os dados do
Painel de Gestão de Enfrentamento da covid-19 do TCE-SP
referente ao período de maio
a dezembro de 2020, Tietê,
que tem uma população de
42.076, divulgou os seguintes
dados:
Em maio, a cidade tinha coletado 36 exames e registrava
13 casos e nenhum óbito. Neste referido mês, eram 69,23%
os recuperados. Apesar disso,
o relatório também mencionou que a cidade ainda não
tinha criado um Plano de Contingência Orçamentária, no

entanto, fez a divulgação de
todos os atos, receitas e despesas no Portal da Transparência e distribuiu a merenda
escolar para alunos carentes
durante o período de suspensão das aulas presenciais.
Em junho, Tietê registrou
70 casos de covid-19 e tinha
três óbitos com 442 exames
coletados. Neste período, o
município estava com 4,29%
de letalidade e 62,86% de pessoas recuperadas. Por outro
lado, neste mês já possuía o
Plano de Contingência Orçamentária, porém não distri-

buiu a merenda escolar para
alunos carentes.
Em julho, a cidade já alcançava a marca de 229 casos de covid-19, sete óbitos e
1.111 exames coletados. Neste mês, a taxa de letalidade
foi de 3,06% com o registro
de 31,44% recuperados, sendo
que não tinha Plano de Contingência Orçamentária, mas
fazia a distribuição da merenda escolar para alunos carentes.
Em agosto, Tietê estava
com 469 casos e 13 óbitos e
tinha 2.535 exames coletados.

Neste período, a letalidade era
de 2,77% e a porcentagem de
pessoas recuperadas era de
69,94%. Além disso, a cidade
permanecia sem o Plano de
Contingência Orçamentária,
porém fazia a distribuição da
merenda escolar para alunos
carentes.
Em setembro, o município
tinha coletado 2.719 exames
e registrava 590 casos e 20
óbitos. Neste referido mês,
eram 76,78% os recuperados
e 3,39% a taxa de letalidade,
assim como houve a criação
de um Plano de Contingência

Orçamentária e a distribuição
da merenda escolar para alunos carentes.
Em outubro, Tietê registrou 692 casos de covid-19 e
tinha 25 óbitos com 3.591 exames coletados. Neste período,
o município estava com 3,61%
de letalidade e 91,76% de pessoas recuperadas e, ainda,
possuía o Plano de Contingência Orçamentária e fazia a distribuição da merenda escolar.
Em novembro, a cidade já
alcançava a marca de 767 casos de covid-19, 26 óbitos e
4.371 exames coletados. Nes-

te mês, a taxa de letalidade
foi de 3,39% com o registro de
94% recuperados, tendo Plano
de Contingência Orçamentária
e distribuição da merenda escolar.
Po fim, em dezembro, Tietê estava com 955 casos e 28
óbitos e tinha 5.283 exames
coletados. Neste período, a
letalidade era de 2,93% e a
porcentagem de pessoas recuperadas era de 93,51%. Além
disso, a cidade tinha o Plano
de Contingência Orçamentária
e fazia a distribuição da merenda escolar.

IMUNIZAÇÃO

PROGRAME-SE

Municípios seguem vacinando contra covid

Bancos fecham apesar do
cancelamento do Carnaval

Novos dados sobre o número de pessoas que receberam a vacina contra a covid-19
foram atualizados pelo Governo do Estado de São Paulo.
Até ontem, 11 de fevereiro,
o município de Tietê havia vacinado 1.228 pessoas, seguido
por Cerquilho, com 786 munícipes; Laranjal Paulista, 778; e
Jumirim, 97 cidadãos.
Os municípios vacinaram
profissionais da linha de frente no combate ao novo coronavírus e demais pessoas que
trabalham na área da Saúde,
com doses da CoronaVac e
Oxford. Os números podem
ser acessados no site vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro.
Em Tietê, conforme o Cronograma e Protocolo do Plano
Estadual de Imunização, a vacinação em pessoas acima dos
85 anos está sendo realizada
desde segunda, 9 de fevereiro,
no ginásio de esportes “Acácio

Ferraz”, pelo sistema drive-thru.
Vale lembrar que, caso haja
dificuldade de locomoção, o
acompanhante deve descer do
veículo, fazer o cadastro, e o
idoso permanecer no veículo
para ser vacinado. As doses
estão sendo aplicadas enquanto durar o estoque das vacinas.
Em Cerquilho, a Prefeitura,
através da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância
Epidemiológica, iniciou na
segunda, 8 de fevereiro, a vacinação contra a covid-19 em
idosos acima dos 85 anos.
Lá duas equipes da Vigilância Epidemiológica percorrem
a cidade e vacinam os idosos
nas residências. Até o começo
desta semana, as Unidades de
Saúde receberam 92 cadastros
para vacinação deste grupo.
Se você tem um idoso
com mais de 85 anos em sua
família, vá até a UBS de refe-

rência e faça o cadastro para
que ele seja vacinado contra
a covid-19. Para isso, leve os
seguintes documentos: cartão
SUS do idoso, documento de
identidade com foto e comprovante de residência.
BOLETINS - Os municípios
de Tietê, Cerquilho, Jumirim
e Laranjal Paulista continuam
a registrar alta no número de
novos casos de covid-19, com
destaque para Cerquilho, cidade em que as mortes têm aumentado nos últimos dias, segundo divulgado pela própria
Prefeitura.
Até a manhã desta sexta,
12 de fevereiro, o município de
Tietê registrava 1.408 casos da
doença e tinha 1.327 curados e
48 em recuperação. A quantidade de óbitos permanece em
29.
Já a cidade de Cerquilho
acumula 2.387 casos confirmados, 2.124 curados e 222

pessoas em recuperação. O
número de mortes aumentou
e agora chegou a 41 óbitos.
Na vizinha Jumirim, os casos de covid-19 saltaram para
203, com 197 curados e dois
falecimentos.
Já Laranjal Paulista registrava até a manhã desta sexta,
12 de fevereiro, 1.856 casos,
com 1.602 pessoas curadas,
241 em recuperação e 13 óbitos.
Também até hoje, o Estado
de São Paulo tinha 55.742 óbitos e 1.889.969 casos confirmados. Deste total, 1.643.685
encontram-se recuperados e
188.214 já tiveram alta médica.
De acordo com o Governo,
no Estado, 66,7% dos leitos
seguem ocupados. O número
de pacientes internados é de
12.619, sendo 6.761 em enfermaria e 5.858 em Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs).

Por conta da pandemia da
covid-19, a maior parte do
Brasil suspendeu as festas
e os pontos facultativos no
Carnaval deste ano, que ocorreria de 15 a 17 de fevereiro.
O feriado bancário, no entanto, foi mantido nestas datas,
segundo divulgou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Com isso, agências
bancárias e a bolsa de valores
estarão fechadas.
As contas de consumo,
como água, energia e telefone, além dos carnês com
vencimento em 15 ou 16 de
fevereiro, poderão ser pagos,
sem acréscimo, na quarta, 17
de fevereiro. Normalmente,
os tributos já vêm com datas
ajustadas ao calendário de feriados.
Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a Febraban sugere

Divulgação

antecipar o pagamento ou,
no caso dos títulos que têm
código de barras, agendar o
pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo
atendimento telefônico dos
bancos.
Já os boletos bancários de
clientes cadastrados como
sacados eletrônicos poderão
ser pagos via Débito Direto
Autorizado, o DDA.
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ENTREVISTAS

Carniel faz panorama sobre a Secretaria de Serviços
Ele é um dos nomes que integram a nova composição do Secretariado do prefeito Vlamir Sandei (PSDB) nestes próximos quatro anos
Divulgação PMT

Luis Gonzaga Carniel é formado em Administração
de Empresas e tem MBA em Gestão Empresarial
Nesta edição, prossegue
a série de entrevistas com o
novo Secretariado do prefeito
de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB),
que, neste segundo governo,
sofreu alterações com o objetivo de dar um novo fôlego e
mais dinamismo aos trabalhos
do Poder Executivo em prol do
município e da população.
Luis Gonzaga Carniel comanda a Secretaria Municipal
de Serviços.

Vale destacar que ele é
formado em Administração
de Empresas pela FKB Itapetininga desde 2005 e com MBA
em Gestão Empresarial pela
Fundação Getúlio Vargas desde 2008. Anteriormente, cursou o Ensino Médio na Escola
Estadual “Plínio Rodrigues de
Morais”, em Tietê.
No período de 1984 a 2018,
trabalhou como supervisor da
gestão de equipes de vendas

e gerente de vendas sênior
em uma tradicional empresa
tieteense. Como empresário,
também prestou serviços em
franquias das Lojas Samsung
coligadas à empresa de vendas
de equipamentos eletrônicos.
Exerceu, ainda, a função de
gestor geral de lojas, responsável pela compra, manutenção
do padrão e administração da
equipe, de grande empresa de
vendas de eletroeletrônicos.
Também atuou como administrador de imóveis de aluguel,
perito e avaliador na venda de
imóveis, habilitado com Crecisp e CNAI.
NOSSA FOLHA - Como é
comandar a referida Secretaria e, hoje, quais são os três
maiores desafios da pasta e
por quê?
CARNIEL - Primeiramente
me sinto honrado e feliz em
ser nomeado para comandar
a Secretaria Municipal de Serviços, tão importante para o
município e para própria Prefeitura.
Entendo que ser nomeado
para a função nada mais é que
o reconhecimento pelo meu
trabalho de tantos anos, além
de uma especial oportunidade
de usar um pouco do meu conhecimento para agregar e ala-

vancar esta pasta do Governo
Municipal.
Por outro lado, quero registrar que a Secretaria Municipal de Serviços é um grande
desafio, principalmente considerando as dimensões do município de Tietê em áreas rural
e urbana, a limpeza pública,
a limpeza de quintais e poda,
entre tantos outros serviços
que prestamos ao município e
para a própria Prefeitura.
Além disso, tem o desafio
de ser líder de um número
grande de servidores, o que requer muita organização, controle e agilidade nas tomadas
de decisões, e coordenação
precisa para otimizar a qualidade e rapidez das equipes e
seus respectivos serviços.
NOSSA FOLHA - Em sua
opinião, quais são as medidas
prioritárias para melhorar os
resultados e quais delas poderão ser feitas já em 2021?
CARNIEL - Neste primeiro
momento e passado esse período de adaptação e reconhecimento, podemos elencar como
medidas prioritárias para a Secretaria Municipal de Serviços,
a otimização e aprimoração
das ações de limpeza pública,
que estão sendo reajustadas
para atender adequadamente

o município.
Outra ação importante que
estamos elaborando e aprimorando são as medidas preventivas das áreas rurais frente à
proximidade da temporada de
chuvas, com o objetivo de buscar amenizar os impactos junto aos moradores e produtores
rurais.
Para este ano de 2021, também elencamos como principais metas: a necessidade de
renovação e incremento da
frota de veículos que atendem
os serviços do município, bem
como buscar o aumento das
benfeitorias junto aos bairros
em parceria com as demais
secretarias. Também buscaremos melhorias das vias públicas e rurais, assim como há o
projeto de atualização e modernização dos equipamentos
e implementos utilizados para
os serviços públicos, com a
proposta de agilizar, otimizar
e qualificar os atendimentos
da melhor forma.
NOSSA FOLHA - Quais
qualidades suas lhe ajudarão
a liderar e alcançar resultados diferenciados e satisfatórios na Secretaria?
CARNIEL - Acredito que a
minha principal característica para alcançar os objetivos

e resultados frente aos desafios elencados é a capacidade
de liderar e motivar equipes,
fazendo com que a força do
trabalho seja parceira na execução dos serviços e, consequentemente, ser reconhecida
por tal. Além da minha bagagem profissional e os conhecimentos para aprimorar e qualificar os serviços prestados,
também trago comigo muita
força de vontade e dedicação
para desenvolver um excelente
trabalho junto ao município.
NOSSA FOLHA - Considerações finais:
CARNIEL - Primeiramente
quero agradecer a oportunidade e afirmar que o meu maior
desejo na função de secretário
da Secretaria de Serviços é o de
fazer com que Tietê seja excelência e referência diante dos
demais municípios da região
nos quesitos de serviços públicos e limpeza pública.
Meu desejo é que Tietê
seja vista como a linda “Cidade Jardim” como outrora, e
que possamos ter orgulho do
nosso município, por ele ser
uma cidade limpa, organizada,
arborizada e, principalmente,
que os serviços públicos estejam funcionando de forma
ágil, correta e com qualidade.

SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL

Nilson Bertola afirma que carrega forte disposição e dedicação
Nilson Bertola também é
um dos nomes do novo Secretariado do prefeito de Tietê,
Vlamir Sandei (PSDB). Embora sua nomeação tenha sido
anunciada no último ano do
primeiro governo e considerando os resultados apresentados ao Poder Executivo, ele
foi um dos que permaneceram
entre a atual equipe e segue
frente à Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil.
Formado em Direito pela
Faculdade de Direito de Itu
desde 1994, Nilson Bertola
cursou o Ensino Médio nas
Escolas Estaduais “Plínio Rodrigues de Morais”, em Tietê, e
“Regente Feijó”, em Itu.
Cartorário por 47 anos, serviu nos Cartórios de Registro
de Imóveis, Tabelionato de Notas, Escrivania Cível e Criminal
e de Registro Civil das Pessoas
Naturais, além de atuar por 15
anos como escrivão eleitoral
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na Comarca de Tietê.
Também integrou a Presidência do Clube Regatas por
duas gestões e no Rotary Club,
exercendo o cargo pela terceira vez.
NOSSA FOLHA - Como é
comandar a referida Secretaria e, hoje, quais são os três
maiores desafios da pasta e
por quê?
NILSON - Primeiramente, registro publicamente os
meus sinceros agradecimentos ao prefeito Vlamir Sandei
pela indicação e confiança no
meu trabalho e, acima de tudo,
agradeço pelo voto de credibilidade à minha conduta profissional e pessoal.
Sinto-me extremamente lisonjeado ao ocupar tão importante função na administração
do município de Tietê. Não
elencaria apenas três desafios,
já que eles são inúmeros, afi-

Nilson Bertola já foi cartorário por 47 anos,
escrivão eleitoral e advogado
nal, trata-se de uma Secretaria
que abarca a Segurança, Trân-

sito e Defesa Civil e, isso por si
só, já se constitui numa expe-

riência desafiadora sob todos
os aspectos.
NOSSA FOLHA - Em sua
opinião, quais são as medidas
prioritárias para melhorar os
resultados e quais delas poderão ser feitas já em 2021?
NILSON - Quero atuar
como parceiro e facilitador,
porque tenho certeza que,
juntamente das demais secretarias municipais, trabalharemos para continuar aprimorando as políticas públicas que
já estão sendo implantadas
nos últimos quatro anos pela
Prefeitura de Tietê.
As medidas prioritárias já
têm sido tomadas no sentido
de melhor aparelhar os departamentos e, assim, oferecer
melhores condições de trabalho aos servidores do Departamento de Trânsito, à Guarda
Civil Municipal (GCM) e ao Departamento de Defesa Civil.

NOSSA FOLHA - Quais
qualidades suas lhe ajudarão
a liderar e alcançar resultados diferenciados e satisfatórios na Secretaria?
NILSON - Carrego comigo a forte disposição para o
trabalho e esperem de mim
garra, dedicação, vontade de
fazer a diferença, sempre com
honestidade, transparência e
humildade. Muito me honra a
confiança em mim depositada,
contudo não me envaideço,
tampouco me assustam os encargos da função.
NOSSA FOLHA - Considerações finais:
NILSON - Agradeço a Deus,
meus pais e a minha família,
que tem me dado o suporte
necessário para bem cumprir
o meu papel, e a convicção de
que nada acontece por acaso e
existe em tudo um propósito.

REIVINDICAÇÃO

BAIRRO CONCEIÇÃO

NA INTERNET

Sandei vai a SP para tratar do
novo Distrito Industrial

Emeb “Antônio João Nastaro”
passa por revitalização

“Café com o Prefeito” recebe
secretários para bate-papo

Divulgação PMT

Na oportunidade, foi entregue o projeto
da criação do empreendimento
Na sexta, 5 de fevereiro, o
prefeito de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB), acompanhado pelo
secretário municipal de Governo e Coordenação, Sulleiman
Schiavi Nicolosi, foi recebido
no Palácio do Governo do Estado pelos secretários estaduais Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), Flavio Amary
(Habitação) e pelo presidente
do Patrimônio Imobiliário do
Estado, Bruno Lopes Correia,
para tratar da reivindicação
feita diretamente ao Governo
do Estado, referente à necessidade do município criar o
Distrito Industrial II, paralelo
ao atual, em terras pertencentes ao patrimônio do Governo
Estadual.
Na oportunidade, o prefeito entregou cópia do projeto
de criação do Distrito Industrial II, elaborado em conjunto
pelas Secretarias de Obras e
Planejamento e de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável, o qual
contém 112 lotes, com mé-

dia de mil metros quadrados
cada, justificando o impulso
de desenvolvimento que esse
empreendimento trará para
Tietê e região, com a conquista
de novas indústrias, mais empregos para a população e do
fortalecimento da arrecadação
municipal.
Vlamir Sandei solicitou do
Governo do Estado a doação
de área de 20 hectares da gleba de terras vizinha ao Distrito Industrial, sem prejuízo às
ações de pesquisa da Estação
Experimental de Tietê, com o
compromisso do município investir em toda a infraestrutura
necessária.
“O saldo da reunião foi
muito positivo, sentimos que
as três principais autoridades
de confiança do governador
foram bastante receptivas ao
projeto, que fará grande parte
do impulso de desenvolvimento que estamos projetando
para a nossa amada Tietê”,
comentou o prefeito Vlamir
Sandei.
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Unidade escolar atende alunos da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental
Em Tietê, a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb)
“Antônio João Nastaro”, instalada no bairro Conceição, que
acabou atingida por um vendaval que provocou inúmeros
estragos em propriedades da
região, no fim de 2020, passa
por ação de revitalização.
Os trabalhos têm sido desempenhados pelas equipes
de profissionais das Secretarias Municipais de Serviços e
de Educação.
De acordo com nota oficial divulgada pela Prefeitura
de Tietê na internet, o telhado
desta unidade de ensino do
bairro Conceição recebeu novo
embolso, após instalação de
novas telhas, em substituição
daquelas levadas pelo vendaval.
Ainda segundo o Poder
Executivo, todas as áreas interna e externa do prédio escolar
estão recebendo nova pintura.
Além disso, a iluminação foi
substituída pelo sistema LED.
Já os toldos deteriorados pelo

vendaval receberão manutenção em sua estrutura e nova
lona, assim como o alambrado
deteriorado pela queda de árvore acabou recuperado.
Outro importante investimento para a unidade escolar,
segundo a Prefeitura de Tietê,
será a criação de nova rede de
energia, exclusiva para atender
demanda dos aparelhos de ar
condicionados, instalados em
todas as salas da escola, para
proporcionar maior conforto
térmico aos estudantes e professores durante as atividades
escolares.
“Todo o conjunto de benefícios junto à Emeb visam
deixar a escola completamente renovada para atender bem
sua comunidade, com o retorno das atividades escolares
presenciais”, destacou o prefeito Vlamir Sandei (PSDB).
A Emeb “Antônio João Nastaro” atende a Educação Infantil e o Ensino Fundamental,
funcionando nos períodos da
manhã e da tarde.
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Nesta semana, pelo canal do YouTube da Prefeitura,
Vlamir Sandei recebeu o secretário de Finanças
Iniciado em janeiro deste
ano, o programa “Café com
o Prefeito”, transmitido pelo
canal da TV Prefeitura de Tietê, no YouTube, vai ao ar toda
quarta e, nesta semana, recebeu o secretário de Finanças,
Everton Ricardo de Almeida
Miguel.
Contador desde 2010 e
pós-graduado em Controladoria e Finanças pelo INPG
Piracicaba, Everton Ricardo
de Almeida Miguel comanda
a pasta de Finanças da Prefeitura.
Everton Miguel possui
mais de 15 anos de experiência em empresas de pequeno,
médio e grande porte, como
analista e consultor contábil
e, por todo este período, realizou trabalhos contábeis,
financeiros, tributários e redução de custos, com foco na
eficiência da gestão contábil.
Na ocasião, o tema tratado
por Vlamir Sandei (PSDB) no
programa “Café com o Prefeito” foi finanças públicas e a

capacidade de investimento
do município para 2021.
O conteúdo poderá ser assistido pelo YouTube, canal TV
Prefeitura de Tietê, pelo link
https://www.youtube.com/
channel/UCKbL4330LKahaQW1OedhWjQ.
MELHORIA - Nesta semana, o bairro rural do Rosário
foi atendido com a reforma da
ponte que teve sua cabeceira
prejudicada por conta das fortes chuvas.
Segundo a Secretaria Municipal de Serviços, além do
desenvolvimento do trabalho
de recuperação da cabeceira
da ponte, uma revisão geral
em toda estrutura ocorreu. Em
razão disso, houve a substituição das vigotas de madeira e
nova soldagem na proteção de
ferro da guarda da ponte.
Uma das determinações
do prefeito junto à pasta é dar
atenção especial à zona rural
e atender as demandas existentes com relação às pontes
rurais.
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Saiba quais cursos EaD a Unicesumar oferece
As graduações, divididas entre bacharelados, licenciaturas e tecnólogos, são um dos atrativos da instituição, que é bem avaliada pelo MEC
Divulgação

Raquel é a gestora dos
Polos de Tietê, Cerquilho
e Laranjal Paulista
Raquel Barros Gomes Pereira é a gestora de Polo da
Faculdade EaD Unicesumar
em Tietê, Cerquilho e Laranjal Paulista. Formada em Pedagogia pela Associação de
Ensino de Itapetininga e com
aperfeiçoamento do Inglês
realizado na Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, Raquel
detém diploma em Gestão de
Pequenas e Médias Empresas e
em Gestão Comercial, além de
Pós-Graduação em Educação
de Jovens e Adultos e Ludopedagogia.
Vale destacar que embora
nascida em Pilar do Sul, desde
1996 Raquel reside em Tietê,
onde já recebeu o Título de
Cidadã Tieteense. Casada com
Airton Alves Pereira, está aqui
para contar sobre a importância do Ensino Superior na formação profissional e também
sobre o diferencial da Unicesumar e os benefícios e as oportunidades que a Educação a
Distância (EaD) oferece.
NOSSA FOLHA - Desde
quando a Unicesumar possui
um Polo em Tietê, Cerquilho
e Jumirim e quais os cursos
de Graduação e Pós-Graduação disponíveis para estas

cidades? Todos são pelo sistema EaD?
RAQUEL - Em Tietê, os trabalhos começaram em outubro de 2018 e, em Cerquilho,
em novembro de 2019. Já em
Laranjal Paulista é algo mais
recente. Lá iniciamos em dezembro de 2020.
Quero ressaltar que, com
sede em Maringá, no Paraná,
a Unicesumar acabou de completar 30 anos de existência no
ensino presencial e 14 anos no
ensino a distância (EaD), tendo
como missão transformar vidas através da Educação.
As graduações oferecidas
são: Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis, Bacharelado
em Ciências Econômicas, Bacharelado em Educação Física,
Bacharelado em Engenharia
da Produção, Bacharelado em
Engenharia de Software, Tecnologia em Gerontologia, Bacharelado em Psicopedagogia,
Bacharelado em Serviço Social,
Bacharelado em Teologia, Licenciatura em Artes Visuais,
Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em
Filosofia, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História, Licenciatura em Letras
(Português e Inglês), Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Sociologia, Segunda
Licenciatura, Tecnólogo em
Gestão da Tecnologia da Informação, Tecnólogo em Gestão
Pública, Tecnólogo em Agronegócio, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnólogo em Ciência de
Dados e Análise de Comportamento, Tecnólogo em Design
de Interiores, Tecnólogo em
Design de Moda, Tecnólogo em
Design de Produtos, Tecnólogo
em Empreendedorismo, Tecnólogo em Gastronomia, Tecnólogo em Gestão Ambiental,
Tecnólogo em Gestão Comercial, Tecnólogo em Gestão da

Organização do Terceiro Setor,
Tecnólogo em Gestão da Qualidade, Tecnólogo em Gestão
da Produção Industrial, Tecnólogo em Gestão de Cooperativas, Tecnólogo em Gestão de
Lojas e Pontos de Venda, Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, Tecnólogo em
Gestão Financeira, Tecnólogo
em Gestão Hospitalar, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo
em Marketing, Tecnólogo em
Negócios Imobiliários, Tecnólogo em Processos Gerenciais,
Tecnólogo em Produção Cervejeira, Tecnologia em Produção Industrial, Tecnólogo em
Secretariado, Tecnólogo em
Segurança Alimentar, Tecnólogo em Segurança do Trabalho,
Tecnólogo em Segurança Privada e Tecnólogo em Sistemas
para Internet.
Temos, ainda, inúmeros
títulos de Pós-Graduação nas
seguintes áreas: Ambiental,
Direito, Educação, Gastronomia, Negócios, Saúde, Social,
Marketing, Tecnologia, Teologia, Moda e Design, Inovação e
Criatividade
NOSSA FOLHA - Hoje,
quais são os cursos de Graduação e Pós-Graduação mais
procurados? É verdade que
os estudantes têm acesso a
um material didático exclusivo, além da metodologia que
se adapta às necessidades e
rotina de cada um?
RAQUEL - Os cursos mais
procurados em nossa região
são o de Administração de
Empresas, Bacharelado em
Educação Física e Pedagogia.
A demanda por estes cursos
localmente segue uma tendência nacional.
O material didático é exclusivo, elaborado por professores mestres ou doutores,
fornecidos aos alunos de forma física e também digital,
incluindo aulas gravadas e ao
vivo. O aluno pode criar sua
própria rotina de estudos de

acordo com sua disponibilidade de horário. Além disso,
também conta com Biblioteca
Virtual para se aprofundar em
seus estudos e muita tecnologia envolvida para garantir
uma excelente experiência de
aprendizagem. O ambiente virtual de aprendizagem da Unicesumar também é exclusivo e
garante praticidade ao aluno,
que vai escolher estudar pelo
computador, tablet ou pelo
app no celular.
NOSSA FOLHA - Embora os cursos de Graduação e
Pós-Graduação sejam EaD, no
Polo o aluno tem disponível
um laboratório de informática e assistência permanente
da Unicesumar. Conta mais
sobre isso, por favor.
RAQUEL - Nosso Polo de
apoio presencial fornece todo
o auxílio necessário ao aluno,
desde o início da sua trajetória
acadêmica. Temos um laboratório com computadores para
uso diário do aluno, de forma
gratuita. Além do apoio no
Polo, oferecemos assistência
ilimitada dos professores mediadores de cada disciplina
através do ambiente virtual
de aprendizagem. Além disso,
semanalmente, os alunos participam de aulas ao vivo para
interagirem com colegas de
disciplina de todo o Brasil.
NOSSA FOLHA - Como
está composto o Corpo Docente da Unicesumar considerando os cursos EaD e quais
os benefícios para quem opta
por um curso a distância?
RAQUEL - O Corpo Docente é composto de professores
mestres e doutores em sua
área de atuação. Nos cursos
a distância da Unicesumar, o
aluno tem a flexibilidade, pois
estuda de acordo com sua disponibilidade. Também pode
participar das aulas ao vivo,
além das atividades teóricas e
práticas que possibilitam um

aprendizado mais efetivo.
NOSSA FOLHA - Como
funciona o Vestibular da
Unicesumar e, hoje, qual é a
média de valor das mensalidades?
RAQUEL - O candidato
pode realizar o Vestibular de
forma online no conforto de
casa e de maneira totalmente
gratuita ou, ainda, pode ir até
um dos nossos polos para realizá-lo lá. As mensalidades variam, mas há cursos a partir de
R$149 mensais pelo programa
de Bolsa Graduação e podem
chegar até R$690 nos casos
dos cursos de Engenharia de
Produção e Engenharia de Software. Também temos benefícios nas mensalidades para os
alunos que já fizeram o Enem,
para aqueles que já possuem
alguma graduação ou para
quem queira se transferir para
a nossa instituição.
NOSSA FOLHA - A Unicesumar oferece bolsas parciais
e integrais considerando o
Prouni? Se sim, como funciona e quem serão os beneficiados deste ano?
RAQUEL - Semestralmente, são oferecidas milhares de
bolsas pelo Prouni pelos polos em todo o Brasil, inclusive em Tietê e Cerquilho. Para
concorrer, é preciso atender
aos requisitos básicos como:
ter participado do Enem em
2019 e obtido nota superior
a 450 pontos, sem ter zerado
na redação. Também não pode
estar cursando (ou já ter cursado) Ensino Superior, assim
como precisa ter feito o Ensino Médio na Rede Pública. Na
Rede Privada é aceito desde
que tenha sido por meio de
bolsa integral e seja comprovada renda familiar de até um
salário mínimo e meio por pessoa.
O Prouni também se estende a professores em exercício
do Magistério da Rede Pública

do Ensino Básico. Para isso, é
preciso integrar o quadro permanente da instituição em que
trabalha e estar concorrendo à
vaga em curso de Licenciatura
ou Pedagogia. Neste caso, a
renda familiar por pessoa não
é considerada. As inscrições
seguem um calendário específico e devem ser feitas no site
prouniportal.mec.gov.br.
NOSSA FOLHA - A novidade de 2021 é que Laranjal
Paulista passou a ter um polo
da Unicesumar. Como estão
os trabalhos nesta cidade?
RAQUEL - Já desenvolvíamos um trabalho de divulgação na cidade de Laranjal
Paulista e vimos o grande interesse por cursos EaD da instituição pela qualidade de nossos cursos. Os trabalhos estão
em ritmo acelerado!
NOSSA FOLHA - Considerações finais:
RAQUEL - Convido quem
ainda não conhece a Unicesumar, a visitar um dos nossos
polos para experimentar a estrutura de apoio, o material e
todos os benefícios oferecidos
em uma EaD de qualidade.
Além disso, considerando a importância do Ensino
Superior na formação profissional, temos oportunidades
para todos. Sabe por quê?
Porque a Unicesumar entende
que somente o conhecimento
é capaz de expandir os horizontes da vida e ampliar a
compreensão do mundo, principalmente, inserindo novas
possibilidades junto ao mercado profissional.
TIETÊ: Rua Palamede Orsolini, 79 - piso superior. Contato: (15)99805-0584
CERQUILHO: Avenida João
Pilon, 361 - Centro. Contato:
(15)99104-2315
LARANJAL
PAULISTA:
Rua Governador Pedro de Toledo, 23 - piso superior. Contato: (15)98826-3560.
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Especialista ensina como ter segurança cibernética
Membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados alerta sobre os impactos negativos que um ciberataque traz
Diego Sanches é pós-graduado em Direito Contratual
pela Escola Paulista de Direito
e em Contratos de Infraestrutura pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), além de possuir
especializações em Compliance Anticorrupção, Proteção de
Dados (LGPD), Gestão Jurídica
Corporativa e Curso de Contratos pela Faculdade de Direito de Harvard, e ser membro
da Associação Nacional dos
Profissionais de Privacidade
de Dados (ANPPD) e da Associação Nacional de Advogados
do Direito Digital.
Tem 36 anos e já acumula
a experiência de mais de 15
anos de trabalho em Departamentos Jurídicos de empresas
nacionais e internacionais. Embora hoje possua sua própria
consultoria jurídica, nos anos
2018, 2019 e 2020 foi identificado por uma revista da área
como gestor de Compliance no
maior levantamento de líderes
da área já realizado.
Ao adotar a postura do
totalmente “desengravatado”,
Diego Sanches presta orientações para negócios e soluções
tecnológicas e, em sua jornada, já teve a chance de trabalhar no Exterior e em diversos
Estados do Brasil.
Nesta entrevista ao jornal
Nossa Folha, Diego Sanches
contará porque o Brasil se tornou campo fértil para ataques
cibernéticos e como a sociedade deve agir.
NOSSA FOLHA - As ameaças digitais cresceram quase
400% em 2020 em relação a
2019, segundo a Cybersecurity Intelligence, e cada vez
mais os ataques visam organizações públicas, como
ocorreu no Superior Tribunal
de Justiça (STF) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Quando o Brasil terá uma
legislação que crie as condições jurídicas para as autoridades policiais agirem, como
já fazem outros países?
DIEGO - Esses números
são estruturados com base
em fatos, ou seja, aquilo que
chega ao nosso conhecimento. Ouso dizer que a porcentagem é muito maior que isso,
pois nem todas as invasões
são rastreadas ou rastreáveis.
Pode parecer piada, mas
o Brasil tem diversas leis que
tratam de temas de proteção
cibernética e de proteção de
dados. Posso citar: o próprio
Código de Defesa do Consumidor; a Lei de Acesso à Informação; o Marco Civil da Internet;
a novíssima Lei Geral de Proteção de Dados; e, em breve, o
Marco Civil das Startups.
Portanto, entendo que, no
Brasil, o que faltam não são
leis, mas sim protagonismo
das autoridades, da iniciativa
privada e da sociedade civil.
Embora existam delegacias especializadas em cyber
crimes, bem como divisões
dentro do Ministério Público e
outros órgãos de investigação,
faltam-lhes dedicação, aparelhamento, investimento, estrutura, autonomia. E isso vem de
cima para baixo. Eles podem
estar bem intencionados, mas
sem os meios necessários, é
impossível desenvolver um
trabalho de investigação complexo. Também não há apoio
do alto escalão administrativo,
da alta administração empresarial e não há ainda interesse
em mudança de pensamentos
e posturas pela sociedade civil
em geral.
Por exemplo: tivemos que
recorrer a uma empresa de
Israel para desbloquear um
iPhone, que foi apreendido e
enviado para uma perícia. Não

temos know-how, nem profissionais capacitados, muito
menos recursos para um desbloqueio e acesso a dados do
sistema operacional da Apple.
Pelo menos, não oficialmente.
Se nossa polícia que luta
todo dia contra crimes de invasão de domicílios sequer tem
apoio e recursos adequados,
quem dera aqueles que lutam
contra o submundo dos ataques virtuais?
A diferença do Brasil com
outros países é que aqui a proteção contra invasões vindas
do mundo digital não é levada a sério. Nem pelo governo,
nem pelas empresas privadas,
nem pela sociedade civil. Todos os dados dos brasileiros
estão sendo negociados e pouco ou nada se fala sobre, senão no meio de quem trabalha
com isso. O que é muito preocupante!
Entendo que pode haver
bons profissionais vindo do
mundo dos “mocinhos”, mas
com certeza os melhores estão infiltrados no submundo
da deep e da dark web. É lá
que estão os talentos, porém,
na maioria das vezes, usados
para fins criminais. São eles
que quebram os protocolos e
descobrem as “alternativas e
brechas” que os mocinhos não
visualizaram ao criar os sistemas.
Lembra do filme Prenda-Me se For Capaz, onde o falsificador de cheques se tornou
parceiro do FBI contra fraudes
em documentos? Por que não
dizer que, no mundo digital,
não podemos agir da mesma
maneira? Por aqui, tem sido
muito mais fácil ter e invadir
seus dados e usá-los para fins
criminosos que invadir uma
residência, por exemplo. Os
criminosos estão se especializando, pois nós estamos rodando a roda para trás.
Estamos distantes, muito
mesmo de sermos referência
em proteção digital. Por enquanto, somos referência de
País predileto dos hackers,
justamente por sermos alvos
fáceis.
NOSSA FOLHA - Hoje, qual
é a lista completa de crimes
cibernéticos e, em seu ponto de vista, a Lei Carolina
Dieckmann
(12.737/2012)
e o Marco Civil da Internet
(12.965/2014) dão conta de
combater os hackers? Por
quê?
DIEGO - Para ficar bem fácil de entender, é preciso saber
que temos as esferas administrativa e judicial.
A esfera administrativa
não tem competência para
decidir sobre crimes. Ela é um
passo anterior ao caminho
para o Judiciário. É o caso da
Agência Nacional de Proteção
de Dados, criada através da
Lei de Proteção de Dados, que
é a Autoridade Nacional competente por investigar o vazamento de dados pessoais, e
aplicar as seguintes medidas,
chamadas de sanções administrativas: notificações e suas
formas; advertência; multa
simples; multa diária; publicização da infração; bloqueio e
eliminação dos dados; suspensão parcial do funcionamento
do banco de dados; e proibição
parcial ou total do exercício de
atividades;
Veja que nada disso é considerado crime, mas sim sanções administrativas. Crimes
são obrigatoriamente relacionados no Código Penal ou em
Leis Especiais. Por exemplo:
há a Lei dos Crimes Cibernéticos (12.737/2012), conhecida
como Lei Carolina Dieckmann,
que tipifica atos como invadir

Arquivo pessoal

Diego Sanches tem experiência em Departamentos
Jurídicos de empresas nacionais e internacionais
computadores, violar dados de
usuários ou “derrubar” sites.
No criminal, esse é o “avanço”
do Brasil no tema.
Com o mundo tecnológico,
outros crimes, já existentes,
passaram a existir também
no mundo digital, tais como:
ameaça; calúnia; injúria; difamação; falsa identidade, entre
outros.
Depois de explicado tudo
isso, minha resposta é: não,
não dão conta. Estamos fracos
demais a nível de penas criminais e sua execução. Primeiro,
pelo fato das nossas leis de punição serem quase uma piada.
Segundo, porque não existem
a aplicação, o cumprimento da
lei. Terceiro, porque vivemos
no País da maracutaia, onde
o Judiciário é lento, pouco especializado na matéria e, geralmente, as condenações são
convertidas em penas mais
brandas.
Falando nisso, nesta semana, começou o julgamento
pelo Superior Tribunal Federal (STF) sobre as mensagens
vazadas da Lava Jato, em que
“personagens” tiveram seus
celulares invadidos e as trocas de mensagens expostas. E
é bem provável que o STF julgue ser plausível o uso dessas
“provas” coletadas de forma
criminosa. É lamentável!

sem muro é mais vulnerável
que uma com muro, câmeras,
cerca elétrica e monitoramento 24 horas? Fácil de entender,
certo?
Caro leitor, na maioria das
vezes, o mundo digital não
deixa rastros, por isso, é muito
difícil chegar até a fonte.
Ter a postura que “um
programinha” comprado no
camelô é bom, pois está se
economizando, para mim é o
mesmo que financiar o tráfico. Ninguém coloca um produto no mercado sem um interesse e esse interesse pode
ser uma brecha para alguém
invadir seus dispositivos eletrônicos.
Infelizmente, não estamos
ajudando o contra-ataque,
mas sim jogando no time dos
criminosos, já que não estamos nos preocupando com
nossa própria proteção digital.
A proteção digital nada
mais é do que extensão da
nossa privacidade. Será que é
tão difícil de entender?
Não basta a autoridade de
dados e outros órgãos virem
com um viés punitivo. Temos
que criar a cultura de proteção
e construi-la antes de punir.
Estas são a proposta e a forma
mais adequada de encarar a
questão.

NOSSA FOLHA - Concorda
que o contra-ataque policial
contra hackers internacionais
é uma solução para os desafios crescentes dos ataques
cibernéticos, potencializados
pelos desafios do anonimato,
da criptografia e da computação na nuvem?
DIEGO - Acredito que o
contra-ataque só existe quando não há uma boa defesa, o
que é nosso caso. Agimos somente quando estamos perdendo. Veja isso:
“Este site está um lixo”, diz
um hacker ao invadir rede do
Ministério da Saúde no Brasil.
“Qualquer criança consegue
invadir este excremento digital,
causar lentidão e até estragos
maiores. A solução é muito
simples de ser implementada.
Com uma semana de trabalho
de uma empresa séria + o custo
de aproximadamente R$15 mil
é possível fazer um site com a
melhor tecnologia disponível
no mercado”, disse o invasor
na mensagem de alerta.
Isso mostra que, sem investimento em proteção, não
temos chances contra os ataques. Concorda que uma casa

NOSSA FOLHA - O que explica o Brasil não ter uma cultura de segurança de informação, tampouco de proteção de
dados pessoais, nem no setor
público nem no privado, de
modo geral? Por que os brasileiros só agem quando ocorrem grandes vazamentos?
DIEGO - Primeiramente,
porque somos os últimos em
tudo. É cultural! O brasileiro se
mexe somente a partir do sentimento “dor”.
Não “importamos” a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) porque o governo
pensou em proteger os dados
das pessoas, mas sim por interesse político em ingressar
na Organização Mundial do
Comércio (OMC), já que países
europeus com regras de proteção de dados exigem o mesmo
grau de comprometimento de
países que pretendem fazer
negócios com eles.
Sem novidades, não é mesmo? Você já viu a Administração Pública preocupada com a
população? Crer nisso é utopia!
Enquanto na Europa, mais
detalhadamente, a Alemanha,

há 40 ano já começou a tratar
do assunto, nós estamos nos
mexendo só agora.
A LGPD, por exemplo, entrou em vigor no ano passado,
mas foram necessários dois
anos para nos adequarmos a
ela. Agora pergunto: em algum
momento você ouviu falar sobre o tema? Afirmo que 90%
dos CNPJs do Brasil não adotaram qualquer medida para se
adequar à LGPD.
Investir naquilo que não é
seu enfoque principal é tido
como gasto, como despesa
desnecessária. Só que, infelizmente, depois de um vazamento o custo é maior do que
se tivesse investido em proteção de dados anteriormente.
Caro leitor, você tem percebido o aumento de mensagens estranhas chegando em
seu celular? Contatos que você
nunca viu? Recebe e-mail pedindo para abrir arquivos, recadastro de senhas e outros?
Isso é fruto do vazamento que
tivemos agora.
Não temos mais segurança,
nem noção do que estão fazendo com nossos dados. Mas
sabe quando iremos nos preocupar? Quando chegar uma
cartinha do Serasa falando
que você deve em algum lugar
e não foi você quem deu origem a tal gasto. Aí você entra
em contato com a empresa cobradora do débito, ela não dá
baixa do valor, pois você não
consegue provar sua alegação,
e isso vira caso de Justiça, perdendo-se anos até ser resolvido.
Fato é que estamos à beira
de uma explosão de crimes cibernéticos com base em nossos dados e isso poderia ser
melhorado se tivéssemos uma
cultura de nos preocuparmos
para quem “damos” o nosso
“de acordo” na internet, sem
lermos adequadamente os termos e condições, contratos e
outros termos de aceite virtuais.
NOSSA FOLHA - Acredita
que, no Brasil, a sensação de
impunidade em relação aos
crimes cibernéticos vem muito mais de não se chegar aos
autores que da dificuldade
de investigação desses ataques? De verdade, o País tem
capacidade de garantir segurança cibernética, já que sua
posição global neste quesito
é baixa?
DIEGO - Totalmente de
acordo. Somos o País da impunibilidade. Aqui só o pobre vai
para a cadeia. Não existe ainda
uma cultura policial e judicial
de condenações pedagógicas
e efetivas. Além de ser difícil
rastrear os ataques, ao invés
de termos um backup de dados, pagamos propina pelo
resgate dos dados roubados.
Nós alimentamos o sistema.
Na real, o Brasil não tem,
ainda, capacidade, bem como
condições de nos garantir a
proteção dos nossos dados.
Estamos longe disso, infelizmente, mas é por culpa nossa.
Em relação ao governo, esqueça! Veja o comentário que
o hacker do Ministério da Saúde fez.
Já junto às empresas privadas, cabe a nós cobrarmos delas o que está sendo feito.
Uma dica: comece a consumir aquilo que lhe dá segurança. Fuja daquilo que cheira a
maracutaia.
Um exemplo: você já cobrou sua imobiliária, caso alugue um imóvel, sobre como
seus dados estão protegidos?
NOSSA FOLHA - Como realizar um esforço amplo de
conscientização junto à so-

ciedade sobre o tema da segurança cibernética no País?
DIEGO - Entendo que tenha que partir da vontade do
próprio cidadão, pois estamos
tratando da própria privacidade. O Google está aí na nossa
frente, por que não fazer uma
pesquisa e entender um pouco
melhor?
Deveríamos ter o protagonismo da sociedade civil em
buscar por profissionais especialistas no assunto e chamá-los para uma conversa. Veja
só: as associações de classe
estão preocupadas em ministrar esse tema para seus associados?
Tanto o cidadão comum,
quanto àqueles que empreendem, investir em proteção
digital não está entre os objetivos, ao passo que a existência de políticas de proteção de
dados, o uso dos dados e ética
são extremamente benéficas
para qualquer negócio, pois
está sendo transparente com o
público. Não deixe para fazer
mudanças apenas quando for
cobrado. Aí será tarde demais
e a imagem do seu negócio
será destruída.
Não vou citar nomes, mas
já entrei em contato com algumas associações e empresas
de Cerquilho e de 100% sequer
uma retornou o contato. Entendo que estes empreendedores não são referência em
compromisso com a proteção
de dados dos seus clientes.
Na verdade, as pessoas só
se mexem quando o maior órgão delas é tocado: o bolso.
NOSSA FOLHA - Em relação ao cidadão comum no
Brasil, o que ele precisa fazer
para se proteger, principalmente em relação às redes
sociais e o WhatsApp, e quem
contatar quando testemunhar alguma atividade criminosa online?
DIEGO - Pare de achar que
o caminho curto é sempre o
mais fácil e sempre desconfie
de algo que vai te trazer muito
benefício em curto prazo. Isso
se chama milagre.
Mantenha seus dispositivos sempre atualizados e protegidos por senha. Não revele
esses códigos a ninguém. Sempre que possível use a dupla
camada de proteção.
Se você foi vítima ou testemunhou algo, sem dúvidas,
denuncie. Procure a delegacia
e registre um Boletim de Ocorrência e, imediatamente, mude
todas suas senhas.
Se tem a certeza de que
seus dados foram vazados
por uma empresa (intencionalmente ou não), denuncie para
a Agência Nacional de Proteção de Dados.
NOSSA FOLHA - Considerações finais:
DIEGO - Vivemos a era da
maior revolução digital e parece que não estamos dando a
atenção devida que essa virada
de chave merece.
Não se deixe virar vítima,
se proteja, crie senhas e as
mantenha atualizadas. Invista
em um bom antivírus e use somente programas originais.
Empreenda, mas empreenda com segurança. Os dados dos seus clientes valem
a reputação do seu negócio.
Por isso, procure se interessar
mais sobre o tema. Ele merece
atenção.
Um especialista no assunto
é um caminho para te ajudar
a fortalecer seus negócios de
forma sustentável.
Sempre denuncie crimes e
contravenções. O nosso silêncio é o combustível para a impunidade.
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Tony Persona é reeleito presidente do SRT
Os dois grandes projetos para os próximos anos são a construção de um prédio exclusivo para cursos e a ampliação do número de associados
Antonio Aurélio Persona,
conhecido como Tony Persona, nasceu em 13 de janeiro
de 1947, em Tietê. O filho de
Aurélio Persone e Justina Sampaio Persone concluiu o Ensino
Fundamental na Escola “Plínio
Rodrigues de Morais”, em Tietê e, em seguida, frequentou o
Ensino Médio no Colégio Piratininga, em São Paulo. Depois,
foi aluno da Escola do Comércio “Professor Franklin Augusto de Moura Campos”.
Além de pecuarista com
experiência internacional, é
advogado formado pela Faculdade Karnig Bazarian (FKB), de
Itapetininga, e presidente do
Sindicato Rural de Tietê (SRT)
desde fevereiro de 2006. Nas
eleições do domingo, 4 de fevereiro, foi reeleito para o período de 3/3/2021 a 2/3/2024,
tendo sua Diretoria composta
pelos seguintes membros:
Efetivos: Antonio Aurélio
Persona (Tony Persona), José
Roberto Dantas Bordenale e
Primo Zanelati Neto.
Suplentes: Ari Antonio Cestarioli, Augusto de Abreu Pires
e Rodrigo de Andrade Módolo.
Para Conselho Fiscal
Efetivos: João Marcelino
Brandolise, Fábio Zanardo Zaia
e Genésio Marcuz.
Suplentes: Guerino Marcuz
Filho, Murilo Luiz Giovaneti e
Amarildo José Marson.
Para delegados junto à Federação:
Efetivos: Antonio Aurélio
Persona (Tony Persona) e Primo Zanelati Neto
Suplentes: Geraldo Sbompato de Campos e Hildemar
Martin.
A seguir, acompanhe a história de Tony Persona junto ao
Sindicato Rural de Tietê desde
2000.
NOSSA FOLHA - Quando
foi fundado o SRT e como se

Fotos divulgação

José Roberto Dantas Bordenale, Tony Persona
e Primo Zanelati Neto
deu a sua trajetória até a chegar à Presidência pela primeira vez?
TONY - O Sindicato Rural
de Tietê foi fundado pelo doutor José Eduardo Jungueira
Caldas (Dudu) em 1968.
A minha trajetória começou no ano 2000, quando formamos um grupo para nos
associar à entidade que, na
época, tinha Francisco José
de Castro Lima (Bodinho)
como presidente. A partir deste oportunidade, formamos
uma nova Diretoria junto do
doutor Ferdinando Madureira
Rodrigues que, após a eleição,
tomou posse como presidente.
Em 2006, o mesmo se dizia estar bastante atarefado e, por
essa razão e após sugestão,
me candidatei a presidente,
sendo eleito em fevereiro daquele mesmo ano.
NOSSA FOLHA - Até hoje,
quais foram as suas principais realizações junto ao
SRT?
TONY - As realizações foram inúmeras. Num contexto
geral, tornamos o Sindicato
Rural de Tietê ativo e participativo. Tanto que, desde a minha posse, não deixamos de

participar das assembleias e
demais eventos que a Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de SP (Faesp) realizou. Além disso, marcamos
presença em todas as edições
da Agrishow, considerada
a maior feira voltada para a
Agricultura da América do Sul.
Anualmente, lotávamos de
dois a três ônibus e levávamos
os produtores rurais de Tietê e
Jumirim, de maneira totalmente gratuita, com o objetivo de
mostrar a eles as novas tecnologias disponíveis e os inúmeros conhecimentos oferecidos
ali oferecidos.
Em 2013, com ajuda da Diretoria e, principalmente, do
Primo Zanelati Neto construímos a sede social na rua São
Benedito, tendo na inauguração a presença de toda a Diretoria da Faesp, assim como
do doutor Fábio Meirelles. Naquela ocasião, prestamos uma
singela homenagem para a Maria Lúcia, esposa do Bodinho.
Já no ano passado, adquirimos
a casa 173, que fica ao lado, e
neste espaço iremos construir
um novo prédio para a realização dos cursos e eventos.
Neste período de 2006 a
2020, o SRT realizou 292 cur-

Poliana Griebeler, Primo Zanelati Neto, Tony
Persona, José Roberto Bordenale e Ana Parducci
sos profissionalizantes e de
promoção social em Tietê e Jumirim, que é a nossa extensão
de base. Todos através do SRT
e Serviço Nacional do Aprendizado Rural (Senar).
NOSSA FOLHA - Hoje,
quantos associados o SRT
possui e como sua estrutura
é mantida? Além disso, acredita que houve uma evolução
da época que assumiu a Presidência até hoje?
TONY - Hoje, o SRT conta
com aproximadamente 120 associados e oferece como plano
de saúde o convênio com a
Intermedici, que está nos trazendo um bom número de associados.
Vale ressaltar que a entidade era mantida pelas contribuições sindicais, abolidas
em 2018, portanto, desta data
em diante, o SRT é mantido
por economias feitas nos anos
passados e por um percentual
de receita, por organizarmos
os cursos do Senar que nos
deixa uma pequena taxa.
Quanto à evolução da época desde a minha posse até
a data de hoje, reafirmo que
houve uma eficiência e atualização em todo o sistema da

produção rural de Tietê e região. A nossa única deficiência
é o número baixo de associados. Acredito que muitos não
entenderam, ainda, o poder
que tem um Sindicato Rural.
Com um número maior de
associados, nós não faríamos
chover, mas garoar eu garanto.
Mas sei que um dia chegaremos lá, mesmo porque no controle da Prefeitura de Tietê há
cadastrados 1.200 produtores
rurais, número este considerado expressivo.
NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios enfrentados nos últimos anos pelo
SRT e, neste sentido, como o
Sistema Faesp/Senar tem auxiliado a entidade?
TONY - Os desafios enfrentados pelo SRT nos últimos anos são de cunho financeiro e, em função da situação
da retirada da contribuição
sindical e mais a pandemia, a
Faesp e o Senar tentam ajudar
de todas as formas possíveis,
mas, no Estado de São Paulo,
são 237 sindicatos. Portanto,
fica difícil auxiliar a todos,
mas eles fazem o possível e
agradecemos por isso.
NOSSA FOLHA - Qual é a

principal fonte de economia
e o perfil dos produtos rurais
de Tietê? Além disso, qual é a
importância deles para o município?
TONY - Tietê não tem um
perfil específico de Agricultura
e Pecuária. Na verdade, possui
uma economia diversificada,
predominando a cana-de-açúcar, a agricultura de grãos e a
pecuária com qualidade racial
muito “indefinida”.
É muito importante que
todo o produtor rural busque
a modernidade tanto na agricultura quanto na pecuária,
produzindo mais e melhor, e
o Sindicato pode ajudar. Como
presidente do SRT, por exemplo, tenho buscado todas as
alternativas em relação a uma
genética de qualidade, que é o
que se procura no momento:
garrote de 14 meses com 14
arrobas.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, o que significou esta
reeleição e quais são as suas
metas para este novo período
como presidente?
TONY - A reeleição significou o apoio de 100% dos associados para essa minha nova
gestão de três anos. Reafirmo
que continuarei dando o meu
melhor, sendo que a minha
grande meta é construir o espaço dedicado aos cursos. Por
desta realização, tentarei trazer para o SRT o maior número de associados.
Vale ressaltar que, hoje, o
SRT conta uma equipe eficiente de trabalho formada por
Ana Maria Parducci e Poliana
Griebeler, que se dedicam para
a realização dos cursos do Senar e para o bom andamento
do SRT.
E como eu sempre gosto de
frisar: “Você comeu e bebeu,
hoje? Agradeça a um produtor
rural!”
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Rede Municipal inicia as aulas remotas na segunda
De acordo com a secretária de Educação, Nilza Coutinho, na cidade de Tietê ainda não há data definida para a retomada presencial gradativa
Em Tietê, a Secretaria Municipal da Educação definiu que
o início do ano letivo na Rede
Municipal de Ensino será nesta
segunda, 15 de fevereiro.
De acordo com a secretária
municipal de Educação, professora Nilza Bernardo Coutinho, o ano letivo começará
de forma remota, com o Programa Ensino em Casa, respeitando-se o apontamento, em
consulta pública com pais ou
responsáveis pelas crianças e
jovens matriculados, que, em
grande maioria, atestou que
não encaminharia os filhos
para as aulas presenciais, além
da recomendação do Conselho
Municipal de Educação, que
deliberou pelo início do ano
letivo a distância.
“Tietê segue com muito
critério todas as ações para a
retomada presencial gradativa, sem data fechada ainda.
Possuímos um Plano de Retomada e nosso próprio Protocolo Sanitário, trabalhado desde
2020 com diretores de escola
e com a Secretaria Municipal

Denival de Lima

Unidades de ensino terão termômetros, totens e tapetes sanitários
de Saúde, tem ações que su-

peram os Protocolos Federal

e Estadual, para preservar, no

momento correto e seguro, a
retomada, a integridade emocional e a saúde de todos que
atuam nas unidades escolares
municipais. Por enquanto, os
tablets serão instrumento de
aproximação entre professores e alunos”, revelou Nilza.
Ainda segundo a secretária, todos os procedimentos
sanitários para a retomada
presencial estão planejados
e foram administrativamente
executados, como compra de
máscaras para todos os educandos (considerando uma
cor de máscara para cada dia
de aula), protetor facial acrílico, máscara descartável, cloro,
álcool gel e líquido, já no estoque, e distribuído para resguardar os profissionais que
encontram-se em atividade
presencial nas escolas.
As escolas também terão
termômetros com infravermelho, totens para álcool gel
e tapetes sanitizantes nas barreiras sanitárias, que funcionarão nas entradas de acesso das
escolas e em todos os veículos

da frota própria do município,
para o transporte de estudantes, com exigência de protocolo, bem como para a frota terceirizada.
Nilza revelou, ainda, que
os tapetes sanitizantes, já adquiridos pelo município, em
estoque, estarão nas portas de
todos os sanitários existentes
em cada escola municipal.
“Quanto ao material pedagógico, os livros do Programa
Nacional do Livro Didático e
do Programa Estadual Ler e
Escrever/ Emai e São Paulo Faz
Escola se encontram nas unidades escolares. Na Secretaria
Municipal de Educação, estão
os Cadernos de Reforço para o
Sistema de Avaliação da Educação Básica, solicitados por
gestores de escola e professores, considerados de grande valia para as diretrizes da
adaptação do currículo e para
o reforço pedagógico necessário, com o objetivo de reparar
os prejuízos trazidos pelo ensino a distância”, completou a
secretária.

CIDADÃO-REPÓRTER

Munícipes questionam desabastecimento de água em Tietê
Em Tietê, moradores relataram falhas frequentes no
abastecimento de água, no horário das 9 à meia-noite, todos
os dias da semana.
“Estamos cansados de reclamar! Somos afetados constantemente e ninguém faz
nada! As autoridades que poderiam resolver, em sua maioria, ignoram nossos pedidos. O
próximo passo será procurar o
Ministério Público para receber algum auxílio, pois viver
refém do desabastecimento
não dá mais. Chega de ficar
calada quando falta água nas
torneiras da minha casa. Estou
insatisfeita com os serviços do
Samae, pois, vivemos em meio
a uma total falta de informação! O Samae precisa assumir
o racionamento e falar o horário em que vai faltar água”,
desabafou uma moradora do
Jardim Baccili.
Outra munícipe afetada
pelo desabastecimento na rua
Bom Jesus fez a seguinte observação: “Eu quero receber
a água de forma adequada,
assim como pago as tarifas.
Exijo apenas a normalidade do
serviço. Para mim, a situação

Arquivo Nossa Folha

Samae informou que busca melhorias no sistema de abastecimento
se tornou inaceitável! Não posso fazer plano algum dentro
da minha própria casa, pois
não sei se, naquele dia, haverá
água. Estou sendo lesada por
uma prestação de serviço ina-

dequada. Entendo que reparos
são necessários, porém, é tanta
inconstância que nem dá para
acreditar que eles ocorrem.
Além disso, o problema não
é apenas a falta de conscienti-

zação da população no uso da
água, há de se considerar que
vivemos há anos com a ausência de uma política pública de
investimentos nessa área. Neste ritmo, dá para se imaginar o

que vai ser daqui para frente!”
Já um morador da Rafael
de Campos disse o seguinte:
“Aqui falta água com frequência. Não entendo o que acontece! Ou este desabastecimento
será o reflexo da ausência de
investimentos prioritários junto ao Samae, ou seja, a ‘conta’ que está chegando para a
população? Para mim, é um
desserviço, um total descaso!
Estamos esquecidos!”.
Em resposta, o diretor-superintendente Reinaldo Martin
Camargo informou que, na região central da cidade, houve,
ao longo dos anos, um aumento de moradores atendidos
pelo sistema de abastecimento central, o que levou ao aumento excessivo de consumo.
“Além disso, não houve neste
período investimentos na captação de água com a abertura
de poços na mesma proporção
do consumo”, disse o chefe da
autarquia.
Segundo Reinaldo Martin
Camargo, como é de conhecimento geral, o Samae passou
por grande crise financeira
advinda de vários problemas,
sendo que somente agora a

situação vem se equilibrando
gradativamente, o que pode
permitir um planejamento
para realizações de melhorias,
tanto no abastecimento como
nas redes de distribuição.
“Nesta fase, estamos atuando com contratos firmados
e conseguir a abertura de dois
novos poços para a ampliação
da capacidade de captação de
água na região central, serviços estes que estão em fase de
licenciamento ambiental e previsão de início das perfurações
para março”, disse.
O diretor-superintendente
reforçou que a equipe do Samae trabalha diuturnamente
para dar solução a tais ocorrências, porém, nesta semana,
enfrentou essa problemática
de grandes proporções, que
foi a pane elétrica na Estação
de Tratamento de Água da Região Central, o que ocasionou
a queima do painel de controle
e da bomba, comprometendo,
significativamente, o fornecimento de água na região central e bairros adjacentes. Também ressaltou a necessidade
do uso consciente e racional
da água.
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População pede informações sobre as obras
da Passarela Pênsil paralisadas desde 2016

Moradores das imediações do Parque dos
Lagos reclamam dos “pancadões” noturnos

Em Tietê, as obras na Passarela Pênsil, cujo projeto vê
acesso ao Recinto “Luiz Uliana” (Fait) por meio da avenida
Fernando Costa (Beira-Rio),
continuam a ser alvo de dúvidas e cobranças dos moradores por estarem paralisadas.
Embora não seja proveniente
de verba municipal, a construção da ponte não avança e dá
uma sensação de desperdício
de recursos financeiros pagos
pelos cidadãos através dos impostos.
“Entendo que o município
tem outras prioridades, como,
por exemplo, a garantia do
fornecimento de água e o recapeamento de ruas, mas depois
de todo o dinheiro gasto, acredito que esta passarela deve
ser construída para evitar desperdício do nosso dinheiro”,
comentou um munícipe.
Portanto, a pedido de moradores de Tietê, o Nossa Folha questionou a Prefeitura
sobre a paralisação da obra,
cujo contrato com a empresa
Ecopontes Sistemas Estruturais Sustentáveis Ltda. foi rescindido em outubro de 2016,
segundo a Secretaria de Obras.
“O contrato firmado entre a
municipalidade e a Ecopontes,
após rescindido, ocasionou a
paralisação da construção da
Passarela Pênsil. Entretanto,
as obras referentes à infraestrutura viária na rua Professora Maria Aurora de Arruda,
para acesso junto à passarela,
foram concluídas pela DNP
Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Ltda.”, conforme
informou a secretaria.
Ainda de acordo com a

Denival de Lima

Até o momento, o valor gasto foi R$797.797,45,
segundo divulgado pela Secretaria de Obras
pasta, para retomada das
obras de construção da passarela, o Departamento de
Engenharia da Secretaria de
Obras e Planejamento necessitou realizar a atualização da
planilha orçamentaria. Após
análise e autorização da Caixa
Econômica Federal, encaminhou os devidos documentos
à Secretaria Municipal de Administração para abertura de
um novo processo licitatório
para contratação de uma outra empresa para construção
da passarela.
“A empresa Trilha Engenharia Ltda. EPP foi a vencedora da licitação, celebrou
o contrato com a Prefeitura
em maio de 2019, porém, ao
encaminhar os documentos
para aprovação da Caixa Econômica Federal, a mesma não
acatou a proposta apresentada, portanto, a empresa e a
Prefeitura estão em tratativas
para atender as solicitações

da Caixa Econômica Federal”,
esclareceu a Secretaria Municipal de Obras.
Até o momento, o valor
gasto com estas obras foi
R$797.797,45, segundo divulgado pela pasta. “A empresa
Trilha Engenharia e a Prefeitura de Tietê se reuniram na
segunda, 8 de fevereiro, para
tratativas a fim de finalizarmos as pendências e conseguirmos junto à CEF a autorização de início das obras.
Na quarta, dia 10, equipe da
Secretaria Municipal de Obras
e Caixa Econômica Federal se
reuniram para definição das
últimas tratativas a fim da obtenção da data para retomada”, completou a secretaria.
Para a pasta, a conclusão
da obra beneficiará o turismo através da integração da
avenida Fernando Costa (Beira-Rio), cujas obras de revitalização estão sendo realizadas,
com palco e o Recinto da Fait.

Moradores das imediações
do Parque dos Lagos, em Cerquilho, reclamam da perturbação do sossego por causa de
“pancadões” que têm ocorrido
no local durante as madrugadas aos fins de semana. Registros feitos neste fim de semana e enviados à redação do
jornal mostram o volume do
som e a gritaria que não deixa
ninguém dormir. Além disso,
moradores revelaram que também é frequente motocicletas
e carros passarem em alta velocidade, assim como há consumo de bebida alcoólica por
menores e uso de entorpecentes.
“É revoltante, porque essa
moçada começa com a bagunça por volta da meia-noite. Daí
a gente liga para a Polícia Militar (PM) várias vezes. Quando
eles atendem, falam que está
registrada a reclamação, mas
não tem viatura disponível. Eu
gostaria de saber quando haverá operações pontuais com
vistas à manutenção da ordem
pública, em especial relacionadas a aglomerações de pessoas, veículos em direção perigosa e perturbação de sossego na
região do Parque dos Lagos?”,
desabafou um morador.
Outro munícipe disse o seguinte: “Não bastassem a bagunça, o som alto e a aglomeração, a sujeira também é um
problema aparente. Têm ainda
aqueles motociclistas que, na
intenção de atrair a atenção
das pessoas, produzem ruído
ensurdecedor, elevando o giro
do motor da moto. Infelizmente, nem sempre a ronda da
Guarda Civil Municipal (GCM)

Arquivo

Parque dos Lagos fica no Residencial Cattai e
tornou-se um dos principais Cartões Postais
funciona. Porque é eles perceberem que a viatura foi embora, que a bagunça recomeça no
Parque dos Lagos! Até há uma
câmera instalada no local para
coibir ações de vândalos, porém ninguém entende porque
se demora tanto para agirem”,
ressaltou.
Já uma moradora comentou assim: “No começo, a gente
até buscou entender que essa
moçada estava ali em busca
de diversão. Afinal, trata-se
de um espaço público, porém,
depois de tantos episódios de
desordem, percebemos que
era falta de respeito e limite
mesmo. Desse modo, por tudo
que ocorre naquele lugar nas
madrugadas, não tem como
deixar de cobrar uma ação eficaz no sentido da PM e da GCM
tomarem alguma providência.
Infelizmente, o Parque dos Lagos, que sempre foi motivo de
orgulho, tem se transformado
no espaço dos ‘pancadões’ e

do desrespeito. A molecada
vem para extravasar mesmo!
As patrulhas não geram mais
resultados eficientes, a menos
que os GCMs desçam e revistem a moçada, como ocorreu
na sexta às 2 horas da madrugada. Do contrário, só haverá
respeito pelo espaço e pelos
moradores quando os guardas
permanecerem por lá.”
Por meio da Prefeitura de
Cerquilho, a GCM informou
que está ciente do problema
e acrescentou o seguinte. “As
forças de segurança irão, na
medida do possível, tomar as
providências necessárias”, encerra a nota informativa enviada à redação do jornal.
Vale registrar que até o fechamento desta edição na tarde de ontem, 11 de fevereiro,
o capitão PM e comandante da
4ª Companhia da Polícia Militar, William Tonini Machado,
não havia se manifestado sobre as queixas.
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COMPROU, GANHOU
Na compra do vinho selecionado, ganhe
um presente exclusivo. Confira os
rótulos e escolha seu presente.
Válido enquanto durarem os estoques.

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

OPORTUNIDADE

Festival de Artes Híbridas busca artistas de Tietê
Desenvolvido pelo Robson Catalunha, projeto tem objetivo de mapear a produção de artes híbridas na Região Metropolitana de Sorocaba

Robson Catalunha é
responsável pela
direção artística
do projeto
A partir deste ano, a Região
Metropolitana de Sorocaba
tem um novo meio para reflexão e criação artística. Trata-se
do Festival de Artes Híbridas,
que ocorrerá entre 1º e 17 de
abril, em formato online, com
inscrições abertas desde 9
de fevereiro, voltado para diversas formas de expressão.
Objetivo é refletir, oxigenar e
compartilhar manifestações
artísticas transdisciplinares,
que borram as fronteiras entre as linguagens e formatos.
Além disso, todos os projetos
selecionados receberão cachê
com remuneração, de acordo
com o edital contemplado.
“Intenção é investigar experiências artísticas a partir
de diferentes saberes, transitando e borrando as fronteiras
entre os conceitos de teatro,
dança, performance, música,
literatura, fotografia, audiovisual e novas mídias”, detalhou
o responsável pela direção artística do projeto Robson Catalunha. “A meta é que o festival
se torne anual e com atrações
internacionais a partir de
2022”, comentou.
Por conta da pandemia, a
primeira edição do Festival de
Artes Híbridas será totalmente
digital. As inscrições são re-

cebidas pelo site festivaldearteshibridas.com, assim como
o lançamento dos projetos
através da plataforma.
Uma das frentes do Festival de Artes Híbridas é a Incubadora de Estudos Performativos, concebida com o objetivo
de selecionar 10 artistas com
interesse em desenvolver pesquisas autorais por meio de
procedimentos de criação e
estética da cena contemporânea, sob orientação dos pesquisadores e artistas da dança,
Douglas Emílio (idealizador
do projeto) e Felipe Alduina,
além do acompanhamento de
três artistas-professoras convidadas. Ao todo, serão 24 encontros virtuais. As propostas
deverão ser entregues por escrito e/ou em vídeo, com duração de até cinco minutos, além
do minicurrículo. Os projetos
selecionados receberão uma
bolsa de estudos no valor de
R$900.
Já a Mostra de Artes Híbridas, outra atividade do festival, selecionará 30 trabalhos
ou experimentos artísticos
inéditos, que dialoguem com
o conceito de arte híbrida. As
ideias devem ser encaminhadas por escrito e, também, por
meio de vídeo, com duração
entre três e cinco minutos.
Além de participar do festival,
cada trabalho selecionado será
premiado com R$1 mil.
Outra frente educativa do
festival tem como objetivo selecionar 30 propostas de ações
formativas virtuais. O material
deve ter duração entre 30 e 60
minutos. A seleção será feita
por meio de edital com envio
de proposta escrita, vídeo e
breve currículo do proponente. Cada trabalho selecionado
receberá o valor de R$500. “O
foco deste braço do festival
não é, necessariamente, aulas
e workshops, embora o edital também contemple esse
formato. Nos interessa mais

Fotos divulgação

Festival de Artes Integradas
Online abre inscrições

Festival pretende mapear os artistas de todas as 27
cidades da Região Metropolitana de Sorocaba
um panorama das trajetórias,
processos e metodologias de
criação de artistas, grupos e
coletivos da Região Metropolitana de Sorocaba”, salientou
Robson Catalunha.
Além da abertura dos três
editais, o Festival de Artes Híbridas ainda contará com o
Olhares da Cena Contemporânea, um braço do projeto
que consiste na troca de experiências, por meio de palestras/performances,
entre
pesquisadores-artistas e artistas-pesquisadores da Região
Metropolitana de Sorocaba e
de outras partes do País. Os
encontros serão transmitidos
no website do festival e compartilhados nas redes sociais.
“O projeto é destinado aos
27 municípios da Região Me-

tropolitana de Sorocaba e busca um diálogo entre os artistas
destas cidades. A partir destas
ações do festival, a intenção é
mapear, compartilhar e refletir
a produção da região”, esclareceu o organizador.
O Festival de Artes Híbridas é um projeto contemplado
pelo Edital Proac Expresso Lei
Aldir Blanc 40/2020, chamado “Produção e Realização de
Festival de Cultura e Economia Criativa com Apresentação Online”, da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa
do Governo do Estado. Para
acompanhar as novidades e o
período de inscrição para os
editais, acompanhe as redes
sociais do projeto, procurando
por Festival de Artes Híbridas,
no Facebook e no Instagram.

PROGRAMAÇÃO

Neste ano, Jumirim apostará no Carnaval
Online e em shows itinerantes
A Prefeitura de Jumirim,
por meio da Secretaria de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer, lançou a programação do
Carnaval Online na cidade.
Neste sábado, 13 de fevereiro, a folia de momo começa
às 16 horas, com a passagem
itinerante dos músicos do
Trem da Alegria com apresentação de marchinhas carnavalescas por diversos bairros da
cidade. A ideia é sonorizar Jumirim com a Banda Furiosinha
ao vivo. A população poderá
acompanhar imagens exclusivas pela internet, já que haverá a utilização de drones para
essa divulgação. Devido às
restrições impostas pela pandemia somente os músicos,
devidamente testados, estarão
no Trem da Alegria.
Também neste sábado, a
partir das 21 horas, a Família
Silva fará uma live com repertório carnavalesco transmitida
diretamente da Prefeitura.
Neste domingo, 14 de fevereiro, o Trem da Alegria
itinerante volta às ruas da cidade, com a presença de personagens infantis, a partir das
13 horas. Desta vez, com a
missão de entregar às crianças
um kit carnavalesco, com confete, serpentina e máscaras.
Itens que poderão ser usados
na matinê que ocorrerá às 18
horas, com música, dança e
brincadeiras, também em formato online.
Vale lembrar que as crianças poderão aparecer na programação oficial do município. Para isso, basta gravar um
vídeo de até um minuto dela
cantando e dançando e enviar
para o WhatsApp (15)996191973. É necessário sinalizar o

nome da criança e o bairro.
Na segunda, 15 de fevereiro, às 20 horas, será momento de relembrar os principais
clássicos de Carnaval com a
exibição de samba, axé, marchinhas e muitas outras músicas.
O encerramento da folia
de momo será na terça, 16 de
fevereiro, com uma live com
a Bateria de Jumirim, a partir
das 18 horas, que chega com
um recado especial a toda população.
Segundo o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Daniel Moura, a manutenção desta festividade faz parte
do resgate da tradição cultural
do município. “Entendemos
que a pandemia trouxe sérios
impactos a todos e o entretenimento se tornou importantíssimo neste cenário, pois traz
benefícios à saúde mental da
população. Por isso, decidimos
criar uma programação online
e itinerante, com baixo custo,
mas, acima de tudo, com criatividade e alegria para que a
população possa, pelo menos
por algumas horas destes dias,
esquecer das dificuldades enfrentadas nesta pandemia e se
divertir com segurança, dentro
de próprias casas e junto dos
seus familiares”, revelou Daniel Moura.
Vale reforçar que as lives
poderão ser acompanhadas na
página da Prefeitura de Jumirim pelo Facebook.
PONTO FACULTATIVO O Governo do Estado de São
Paulo informou na sexta, 29
de janeiro, que decidiu não
conceder o ponto facultativo
no Carnaval. Portanto, o feriado está suspenso nas reparti-

CONVOCAÇÃO

Divulgação PMJ

Segundo o secretário de Cultura, Esporte e Lazer,
a ideia é oferecer entretenimento de forma segura
ções e serviços públicos, que
vão ter expediente regular na
segunda e na terça, 15 e 16 de
fevereiro.
De acordo com o governador João Doria (PSDB), as Prefeituras têm a prerrogativa de
conceder ou não ponto facultativo nos dias de Carnaval aos
serviços municipais.
Segundo anunciado, a Prefeitura de Tietê optou por
seguir as recomendações do
Governo do Estado e também
cancelou o ponto facultativo
de Carnaval na segunda e na
terça, 15 e 16 de fevereiro, e,
portanto, segue com expediente normal na próxima semana.

A Prefeitura de Cerquilho
também informou que as repartições municipais terão
expediente normal, sem qualquer alteração ou ponto facultativo na semana de Carnaval.
Apesar da recomendação,
Jumirim manterá o ponto facultativo na segunda e terça,
conforme prevê o Decreto Municipal 1.744/2021.
Também seguindo a orientação do Governo do Estado, a
Prefeitura de Laranjal Paulista
decretou que suspendeu o feriado de Carnaval, na segunda
e na terça, 15 e 16 de fevereiro,
assim como determinou expediente normal na quarta, 17.

A Região Metropolitana de
Sorocaba, contemplando seus
26 municípios, receberá o 1º
Festival de Artes Integradas
Online produzido pela Cia.
Som em Prosa, subsidiada com
apoio do Proac Lei Aldir Blanc
do Estado de São Paulo.
A Cia. Som em Prosa é uma
companhia fundada por dois
sorocabanos (Ana Antunes e
Tulio Crepaldi) que, inicialmente, teve sua sede em Santo André, na região do ABC
Paulista. Ana Antunes passou
por algumas escolas e grupos
teatrais de São Paulo e do ABC
e Tulio Crepaldi se formou na
Escola Livre de Teatro de Santo
André, posteriormente, sendo
convidado a assinar duas direções musicais.
Em decorrência da pandemia, o casal, assim como uma
vasta massa de artistas do
País, optou em voltar para a
cidade natal onde há suporte
para os artistas.
Neste contexto econômico
e socialmente difícil, ao todo, o
1º Festival de Artes Integradas
Online produzido pela Cia. realizará 46 ações gratuitas online, com propostas destinadas
para todas as idades.
Segundo Ana Antunes
e Tulio Crepaldi, dentro da
programação, haverá 28 apresentações nas linguagens de
Circo, Cultura Popular, Dança,
Música, Performance e Teatro,
além de sete formações nas
áreas de dança (com Douglas
Emilio), circo (com Geisa Helena), música e cultura popular
(com Ramom Vieira), performance (com Janaína Leite) e
teatro (com Tulio Crepaldi),
assim como sete bate-papos
voltados à formação de pú-

blico com artistas convidados
das áreas de dança (com Daia
Moura), dramaturgia (com Débora Brenga), circo (Alexandre
Malhone), dança (Douglas Emílio), teatro de grupo e produção cultural (Carlos Doles).
A programação terá também a produção de quatro
episódios do podcast intitulado “Veias Abertas em Terra
Rasgada”, assim como lançará
um podcast que convida artistas locais para pensar a cidade conjugando arte, História
e política, além de sortear 13
livros para os internautas que
estiverem conectados.
As ações do 1º Festival de
Artes Integradas Online serão
realizadas em 14 dias consecutivos, de 7 a 20 de março,
com atividades nos períodos
da manhã, tarde e noite.
Os grupos que quiserem
se inscrever em uma das seis
categorias artísticas da programação do Festival (Circo, Cultura Popular, Dança, Música,
Performance e Teatro) terão
um prazo até domingo, 21 de
fevereiro, para efetuarem suas
inscrições. Em todas as categorias, cada grupo receberá um
cachê de R$5 mil por apresentação, sendo que cada grupo
será contemplado em apenas
uma apresentação.
Para quem quiser acompanhar as atividades propostas pelo 1º Festival de Artes
Integradas Online é só ficar
atento às páginas oficiais da
companhia no Facebook e no
Instagram, por onde serão realizadas toda comunicação do
evento. Os perfis oficiais são
os seguintes: Instagram/ciasomemprosa e facebook/ciasomemprosa.
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ANIVERSARIANTES

Nani Picone assoprou
velinhas na segunda,
8 de fevereiro, na
companhia do marido
Murilo Bettini e família

A mãe Ana Claudia
e o irmão Guilherme
parabenizam Anna
Carolina Monéia pelo
níver na terça, dia 9

Giovanni Cesar mudou
de idade na terça, dia 9,
junto dos pais Jorge
e Jaqueline, da irmã
Giulianna e da namorada

Ana Lívia Dalava fez
cinco anos na quarta,
dia 10, ao lado dos pais
Ana Paula e Cesar e da
irmã Ana Laura

Cidinha Casagrande
rasgou folhinha na
quarta, dia 10, e recebeu
o carinho do marido
Sandro e dos filhos

Adriana Dal Pozzo
celebra novo ano hoje,
12 de fevereiro, com
o marido, as filhas, os
genros e as netinhas

Andréa Coppini vai ser
festejada pela filha
Giovanna, pelo marido e
familiares nesta sexta,
12 de fevereiro

Bruna Marchesi Oliveira,
filha de Erica e Marcel
Luís, aniversaria nesta
sexta, 12 de fevereiro,
na companhia dos pais

Isabela Dal Pozzo brinda
nova idade hoje, 12 de
fevereiro, na companhia
do marido Arnaldo, da
filha e dos familiares

Os filhos Micheli, Gisele
e Fernando e família
parabenizam Ivete Maria
Brunheroto Sacon nesta
sexta, 12 de fevereiro

Lincoln Ferraz completa
10 anos nesta sexta,
12 de fevereiro, junto da
mãe Ana Paula, do irmão
William e dos familiares

Marilete Chinelato
recebe o carinho do
marido Agenor, do filho
Lucas David e da família
nesta sexta, dia 12

Bolo desta sexta, 12
de fevereiro, será para
Thiago Barros, que vai
assoprar velinhas junto
da namorada Victoria

Os familiares e amigos
enviam os parabéns
para Afonso Alves, que
celebra mais um ano de
vida amanhã, dia 13

Andreza de Camargo
aniversaria neste
sábado, dia 13, ao lado
dos pais Marli e Zé
Orestes e da família

Daniela Santos Feltrin
vira o calendário neste
sábado, dia 13, com o
marido Humberto, o
filho Otávio e os pais

José Ademir Gonse
comemora nova idade
neste sábado, dia 13, na
companhia da esposa
Vanda, das filhas e netas

Kathia Peregrino
recebe o carinho do
marido, dos filhos e de
toda a família neste
sábado, 13 de fevereiro

Sandra Benati vai
celebrar nova idade
neste sábado, dia 13, e
receberá o carinho do
marido e dos amigos

Thatiana Roberta Borges
vai assoprar velinhas
neste sábado, dia 13, ao
lado do marido Daniel e
da equipe da Agroterra

A esposa Daniela e os
filhos Sofia e João Pedro
parabenizam Wagner
Coutinho neste sábado,
13 de fevereiro

Andreia Rocha Ferrari
celebra mais um ano de
vida neste domingo,
14 de fevereiro, junto
do marido e do filho

Denise Pires Rodrigues
troca de idade neste
domingo, dia 14,
na companhia dos
familiares

Edna Crossati rasga
folhinha neste domingo,
14 de fevereiro, e
comemora a data com
as filhas e a família

Bolo deste domingo,
dia 14, será para Fábio
Gurgel, que festeja com
a esposa Raquel e os
filhos Bruno e Marina

Flavio Arruda troca de
idade neste domingo,
dia 14, ao lado da esposa
Erica, do filho Guilherme
e dos familiares

Gabi Fragnani comemora
aniversário neste
domingo, dia 14, junto
da esposa Marilza, dos
filhos e das netas

Josicele Gonse Wrobleski
muda de idade neste
domingo, dia 14, junto
do marido Arnaldo e das
filhas Maria e Ana

Luís Carlos Floriam
assopra velinhas neste
domingo, dia 14, e vai
brindar a data com a
esposa Maura e a família

Matheus Chagas
aniversaria no domingo,
dia 14, ao lado da esposa
Graziela e das filhas
Mikaelly e Manuelly

A filha Lorena e os
pais Titinha e Aneris
parabenizam Nayara
Garcia pelo níver neste
domingo, dia 14

Neide Bacili celebra
mais um ano de vida
neste domingo, 14 de
fevereiro, na companhia
dos filhos e familiares

Rodrigo Pazotto
(Tomate) troca de idade
neste domingo, dia 14,
e brinda a data com a
esposa Renata e os filhos

Os pais, a filha e a
família cumprimentam
Rodrigo Zaratin pela
nova idade no domingo,
14 de fevereiro

Rose Doriguelo Mouro
assopra velinhas neste
domingo, 14, ao lado do
marido Odair e dos filhos
Bruno e Isabela

Sandra Simone de
Azevedo aniversaria no
domingo, dia 14, com o
marido Luiz Sergio e os
filhos Bianca e Leonardo
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Isabela e Sofia Peixoto Fonseca completam oito anos
neste domingo, 14 de fevereiro, ao lado da mamãe
Maria Fernanda Peixoto, do papai Aleus Wallace
Fonseca, dos avós, tios e demais familiares. Da
redação do NOSSA FOLHA, seguem os parabéns!

Os pais Gregório e
Lucinda e toda a família
parabenizam Thaís
Cancian neste domingo,
14 de fevereiro

Veridiana Bertola troca
de idade neste domingo,
14 de fevereiro, ao lado
do marido Rodrigo
e do filho Lorenzo

Vinicius Ruy rasga
folhinha neste domingo,
14 de fevereiro, e recebe
as felicitações dos
familiares e amigos

Acácio Serrão celebra
mais um ano de vida
na segunda, dia 15, na
companhia da esposa
Cristina e dos filhos

A esposa Sônia, os filhos,
os netos e familiares
felicitam Adão Bosco
Bueno na segunda,
15 de fevereiro

Adriana Scudeler assopra
velinhas na segunda,
15 de fevereiro, junto do
marido Tuiu e da família.
Receba os parabéns!

Adriano Bocão recebe os
cumprimentos da esposa
Mariane, dos familiares
e do pessoal do Nossa
Folha na segunda, dia 15

Giovana Urso Belmonte
brinda aniversário na
segunda, dia 15, e
festeja com o marido
Wagner e o filho Vitor

Júlia Tomazela Vicentin
faz cinco anos na
segunda, dia 15, ao lado
dos pais Reginaldo e
Rosana e da irmã Helena

Lidiane Grando rasga
folhinha na segunda,
15 de fevereiro, ao
lado da filha Laura, do
namorado e da família

Márcia Claudete
Scudeler recebe flores
e telefonemas dos
familiares e amigos na
segunda, 15 de fevereiro

A esposa Rozania e os
filhos Natalia e Gabriel
parabenizam Mauro
Frare pelo níver na
segunda, 15 de fevereiro

Pedro Vinícius
Dal Coleto comemora a
nova idade na segunda,
15 de fevereiro, e recebe
o carinho de todos

Suelen Citroni Schincariol
festeja aniversário com
o marido Juliano, o filho
Giovani e toda a família
na segunda, dia 15

Thomas Luvizotto
completa quatro anos
na segunda, dia 15,
junto dos pais Marilia e
Alexandre e familiares

Carlos Henrique faz 14
anos na terça, dia 16,
ao lado dos pais Eliana
e Carlos e das irmãs
Beatriz e Isabela

Carolina Ré recebe as
felicitações especiais dos
familiares, amigos
e clientes na terça,
16 de fevereiro

Edson Silvestrim
aniversaria na terça,
16 de fevereiro, com
a esposa Adriana e os
filhos Dimas e Marina

Everton Leme muda de
idade na terça, 16 de
fevereiro, ao lado da
esposa Raquel e das
filhas Manuela e Clara

A esposa Stela e os
filhos Matheus e Miguel
parabenizam Fábio
Mazzer na terça,
16 de fevereiro

Laércio Foresto será
festejado na terça, 16 de
fevereiro, pela esposa
Sandra e pelas filhas
Camila e Débora

Maria Helena Massarico
brinda mais um ano de
vida na terça, dia 16,
com o marido Cláudio e
as filhas Laís e Laura

Marli Botan Vigneau
aniversaria na terça,
16 de fevereiro, com o
marido Andrés, o filho
Miguel e a família

Rafael Henrique Bete
faz oito anos na terça,
dia 16, ao lado dos pais
João Guilherme e Elisa
e do irmão Paulo

O marido Darci, a filha
Marina e a neta Beatriz
cumprimentam Rosane
Carniel pela nova idade
na terça, 16 de fevereiro

Regina Foltran Cancian
ganha beijos do marido
Junior e do filho Rafael
na próxima terça,
16 de fevereiro

Ana Paula da Silva
recebe todo o carinho
dos filhos Lincoln e
William e dos familiares
na quarta, dia 17

Cândida Herrera assopra
velinhas na quarta,
17 de fevereiro, junto
do marido Marcelo, dos
filhos e do netinho

Catarina Candeias
rasga folhinha na quarta,
dia 17, com os pais
Ronaldo e Priscila, a irmã
Flaviana e o namorado

Gustavo Leite Vidotto,
filho de Cristiana e
Ricardo, vai completar
seis anos na quarta,
17 de fevereiro

Quem aniversaria na
quarta, dia 17, com os
familiares e os amigos,
será Larissa Lorrane.
Receba os parabéns!

Leonardo Sousa de
Lima troca de idade na
quarta, dia 17, ao lado
da namorada Stéphani
Trevisan e da família

Lívia Marques Vicentim
festeja mais um ano de
vida na quarta, 17 de
fevereiro, na companhia
do marido e familiares

O marido Marcelo Toschi,
os amigos e clientes
parabenizam Marcelo
Macinatore na quarta,
17 de fevereiro

Maria Eduarda
Matsunaga recebe o
carinho dos pais Ricardo
e Giovana e da família
na quarta, dia 17

Maria Elvira Tonon Campi
rasga folhinha na quarta,
dia 17, e festeja a data
com o marido Carlos e
os filhos Isabel e João

O marido Nivaldo, a
filha Adrieli e familiares
parabenizam Maria
Teresa Simão Marques
na quarta, dia 17

Rafael Formigoni faz
aniversário na quarta,
dia 17, e recebe os
parabéns da esposa
Thais e da filha Júlia

Raul Américo rasga
folhinha na quarta, 17 de
fevereiro, na companhia
da esposa Daniele Xavier
e dos filhos

Robson Grando muda
de idade na quarta, 17
de fevereiro, junto da
esposa Eliana e dos
filhos Laura e Lucas
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O marido Márcio e os
filhos Augusto, Arthur e
Anthoni parabenizam
Aline Chagas na quinta,
18 de fevereiro

Angélica Brocca assopra
velinhas na quinta, 18,
na companhia do marido
Luiz Lazarin, do filho
Davi e dos familiares

Bruna Toledo comemora
aniversário na quinta,
18 de fevereiro, com o
marido Alemão, com a
filha Eloah e a família

Cristina Jabur Pasquotto
vai assoprar velinhas na
quinta, 18 de fevereiro,
e comemorar a data
com os familiares

Débora Moretti festeja
aniversário na quinta,
dia 18, com o marido
Felipe Santos e os filhos
Matteo, Martina e Luca

Bolo da quinta, dia 18,
será para Giovana Dal
Pozzo, que brinda a data
com o marido Rafael, a
filha Giulia e familiares

Ivone Guitte aniversaria
na quinta, dia 18, com o
marido Lazinho, os filhos
César e Ferruge, o neto
Vinícius e as noras

Katia Cruz recebe os
parabéns dos filhos
Bruno e Beatriz, dos
familiares e amigos na
quinta, 18 de fevereiro

Jaqueline Pasin Marcon
assopra velinhas na
quinta, dia 18, ao lado do
marido Thiago, do filho
Gustavo e da família

Marcella Stefani Rocha
será festejada pelo
marido Matheus, pelo
filho José e familiares na
quinta, 18 de fevereiro

O marido Guto, a filha
Fernanda e a família
parabenizam Marie
Paladini na quinta,
18 de fevereiro

Terezinha Denardi
festeja mais um ano de
vida na quinta, 18 de
fevereiro, na companhia
do marido e dos filhos

BODAS

BODAS

BODAS

Danilo e Dalida

Maguila e Inês

Fabiana e Alessandro

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Danilo Veiga e Dalida Carminati Veiga completarão 12 anos de matrimônio neste domingo, 14 de fevereiro,
junto das filhas Laura e Lara e da família.
A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pela comemoração das Bodas de Opala!

Em Tietê, José Moacir Módolo (Maguila) e Inês Mariano Módolo celebrarão 36 anos de amor e cumplicidade na terça, 16 de
fevereiro, na companhia dos filhos Murilo, Matheus e Gabriela.
Os amigos do jornal Nossa Folha cumprimentam o casal pelas Bodas de Calcedônia!

Em Curitiba, Fabiana Uliana e Alessandro Faria festejarão 19
anos de união na terça, 16 de fevereiro, ao lado das filhas Ana
Laura e Ana Beatriz.
Recebam do pessoal do jornal Nossa Folha os parabéns pelas
Bodas de Kunzita!

BODAS

BODAS

BODAS

Marcos e Daiane

Geni e Darci

Guiomar e Maurílio

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Marcos Piovezane e Daiane Maria Zangirolami Piovezane completarão 13 anos de matrimônio na terça, 16 de fevereiro, junto da filha Isabella e da família.
A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pela comemoração das Bodas de Ágata!

Em Tietê, Maria Geni Vidotto Cristo e Darci Cristo celebrarão
53 anos de amor e cumplicidade na quarta, 17 de fevereiro, na
companhia dos filhos Junior, Eduardo, Tania e Telma, das netas
Luisa e Gabriela e familiares. Os amigos do jornal Nossa Folha
cumprimentam o casal pelas Bodas de Morganita!

Em Cerquilho, Guiomar Rezende Bertanha e Maurílio Bertanha festejarão 48 anos de união na quarta, 17 de fevereiro, ao
lado dos filhos Cristiano, Marinho e Adriano, da nora Ana e da
neta Nataly. Recebam do pessoal do jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de Olho de Gato!
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EM CERQUILHO

PARÓQUIA SÃO JOSÉ

Juliana Brechó lança seu primeiro livro

Novos pároco e vigário são
empossados pelo arcebispo

Fotos Anderson Ibata

Divulgação PSJ

Juliana entre a mãe Natalina e o pai Pedro Brechó
Vigário Fábio Ferreira Silva, arcebispo Dom Julio
Endi Akamine e pároco Thiago Queiroz Alves

O advogado Luis Carlos Motta Jr. esteve presente

Solenidade foi transmitida ao vivo
pelas redes sociais da paróquia

No lançamento da obra “Crueldade Contra os
Animais”, Juliana Brechó vestiu Dief Gomes Atelier
Na manhã do sábado, 6 de
fevereiro, na Macamy Papelaria, em Cerquilho, a advogada
e professora universitária Juliana Aparecida Brechó lançou
sua primeira obra jurídica intitulada “Crueldade Contra os
Animais” pela Editora Juruá.
Na ocasião, respeitando as

medidas de segurança sanitária, Juliana recebeu os pais Pedro Brechó e Natalina Corrêa
Leite Brechó e familiares, além
dos professores da Faculdade
Cerquilho (FAC) e de profissionais do Direito de toda a
região.
Neste momento marcante

Juliana foi prestigiada por Gabriel Burani,
Thais Paulino, Ana Claudia e Ana Carolina
para a advogada, ela autografou os exemplares dos seus livros e recebeu apoio e elogios
de cada convidado que passou
pela cerimônia de lançamento.
Vale destacar que a manhã
do sábado foi coroada com a
venda de todos os exemplares.
Para este lançamento, Ju-

liana Brechó usou modelo exclusivo assinado pelo estilista
Dief Gomes e teve cabelo e
maquiagem preparados por
Alessandra Rochel.
Já o fotógrafo Anderson
Ibata ficou responsável pela
cobertura fotográfica do lançamento.

Em Cerquilho, na sexta, 5
de fevereiro, a Paróquia São
José empossou os padres
Thiago Queiroz Alves e Fábio
Ferreira Silva como pároco e
vigário paroquial, respectivamente. O arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Julio
Endi Akamine, conduziu a
posse dos religiosos.
Missa solene teve acesso
limitado e ocorreu na igreja
matriz São José em razão das
restrições sanitárias por conta
da pandemia da covid-19.
Vale lembrar que as transferências de padres na Arquidiocese de Sorocaba, incluindo
a Paróquia São José, de Cerqui-

lho, foram anunciadas em 1º
de janeiro deste ano pelo próprio arcebispo Dom Julio Endi
Akamine.
O padre Thiago Queiroz
Alves, vindo da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Votorantim, é o novo pároco da
comunidade São José, no lugar
do padre José Antônio Leite de
Oliveira, que passou a ocupar
a função de reitor do Seminário Arquidiocesano São Carlos
Borromeu, em Sorocaba.
Já o padre Fabio Ferreira
Silva foi transferido da Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
de Votorantim, para assumir o
ofício de vigário paroquial.
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Saiba quem é Maria José Dal Bó Giovaneti Polastre
Começou a lecionar, em 25 de agosto de 1967, para os alunos do 1º ano do Magistério da Escola “Plínio”, em substituição à professora Branca Cazeto
Nascida em 22 de novembro de 1943, no bairro Mato
Dentro, localidade que pertencia naquele tempo a Tietê, Maria José Dal Bó Giovaneti Polastre, ou simplesmente Zezé
Giovaneti, teve uma infância
feliz e aprendeu desde cedo a
importância da Educação. Seus
pais Pedro Giovaneti e Duzolina Dal Bó Giovaneti sempre
incentivaram o seu estudo,
assim como o dos seus irmãos
Doraci, Marlete, Benedito Pedro e Célia.
Até o 2º ano do Ensino Fundamental, estudou na Escola
Mista do bairro Mato Dentro,
tendo como sua primeira professora, Silvia de Toledo Silva.
Do 3º ao 5º ano, frequentou o
Grupo Escolar “Luiz Antunes”
e, em seguida, cursou o Ensino
Médio na Escola “Plínio Rodrigues de Morais”.
Concluído o Colegial, Zezé
Giovaneti ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Sorocaba, instituição
na qual cursou História por
quatro anos. Naquela época,
ia de ônibus até Cerquilho e,
lá, pegava o trem com destino
a Sorocaba, onde estudava de
segunda a sábado, das 8 às 17
horas.

Arquivo pessoal

Zezé Giovaneti nasceu no bairro Mato Dentro
Como era recente à instauração do Regime Militar
no País, havia até um soldado
que ficava o dia todo a rodear
o prédio da faculdade. Em sua
classe, eram 15 mulheres e um
homem, sendo que a colação
de grau deu-se em 23 de dezembro de 1968.

Formada em História pela
Faculdade de Ciências e Letras de Sorocaba, frequentou
os cursos de Pedagogia e Estudos Sociais e, também, fez
Pós-graduação em História e
Geografia pela Faculdade Nossa Senhora do Patrocínio (Itu).
Zezé Giovaneti começou a

lecionar em 25 de agosto do
ano de 1967, na época, para os
alunos do 1º ano do Magistério
da Escola “Plínio”, em Tietê,
em substituição à professora
Branca Maganeti Cazeto. Posteriormente, atuou na “Carlina
Alves Lima”, “Luiz Antunes”,
“Eleutério José Moreira”, “Nelson Viana”, “Franklin Augusto de Moura Campos”, “Plínio
Rodrigues de Morais”, assim
como em unidades de ensino nas cidades de Cerquilho,
Osasco e Capivari, além dos
colégios Objetivo e Absoluto
Anglo.
É viúva de José Edeval Polastre, com quem se casou em
7 de julho de 1974 e, juntos,
permaneceram por 34 anos
após o marido falecer em
2010. Foi mãe pela primeira
vez, em 1977, quando nasceu
Ricardo. A filha Maria Teresa
só veio ao mundo 10 anos depois. Ambos seguiram na área
da Educação, para alegria da
professora.
Em 2010, o histórico profissional de Zezé Giovaneti,
além do seu caráter e dedicação, foi levado em conta para
homenageá-la como patronesse da escola instalada no Jardim Bertola, em Tietê.

ESPAÇO ABERTO

O comércio de uma Tietê do passado
Por Sergio Flavio Biagioni (in memoriam)
Em Tietê, o primeiro supermercado de gêneros alimentícios surgiu nos anos de
1950, denominado Pinguim,
de Egídio Módolo, seguido por
Renato Bordenale. Até então, o
abastecimento dava-se pelos
armazéns e empórios (chamados de venda, na época). Estes
usavam da tradicional caderneta para registro das despesas que o freguês pagava por
mês. Maior concentração desses comércios situava-se na
rua do Comércio.
Desde o armazém de Abramo Pasquale na cabeceira da
ponte do Rio Tietê, até o de
Elias Mitre e o de Sebastião
Simões no fim da rua, eram
11 estabelecimentos desta
natureza. Os demais estavam
nas ruas: Lara Campos, empório do Belotto e armazém do

Primo Luvizotto; na Tenente
Gelás, empório do Saliba; praça dr. Elias Garcia, armazém
de Bepe; na Rafael de Campos,
armazém de Narciso Salim e
armazém de Amélia jacob; na
rua da Fábrica, armazém do
Páscoli; no Pátio do Mercado, a
venda de José Paulo; na Barra
Funda, armazém de André Nitrini; e na Bela Vista, empório
de Ricardo Cagali e o armazém
do Bertola.
Na época, mais ou menos
da mesma forma destes armazéns e empórios, se distribuíam as lojas de armarinhos,
tecidos e confecções, retalhos,
responsáveis pela indumentária de todos os segmentos da
população.
Lojas grandes, como as de
José Jorge, na esquina da praça dr. Elias Garcia; a de Nagib

Jacob, na rua do Comércio; e a
de Luiz Giovanetti, gerenciada
pela conhecidíssima Maria de
Ismael, até as pequenas unidades de varejo e as tradicionais
lojas de retalhos: de Onélia
Sacon, na Caixa d’Água, e de
Albino e Angelina Belotto, no
bairro Bela Vista.
Para dar suporte às necessidades de saúde da população na época, uma rede de
farmácias se espalhava pela
parte central da cidade, cujo
funcionamento se restringia
quase que exclusivamente
ao aviamento de receitas que
continham fórmulas de injeção, preparação de xaropes,
poções, pomadas e unguentos,
além do pronto atendimento
às inúmeras solicitações ou
consultas feitas no balcão que
grande parte da população fa-

zia, deixando o médico para
última instância.
Os remédios de prateleira
e perfumaria ocupavam pequeno espaço no universo diversificado das atividades das
farmácias, que se sustentavam
pela ação do farmacêutico e do
prático de farmácia.
Entre os profissionais da
área durante o período coberto
pelo meu livro, salvo algumas
alterações e transferências,
destacavam-se como titulares: Euclides Madeira, Euclides
Martins, Benedito Leme, Juvenal Haddad, Esther Coutinho
Cruz, David Andrade, Hugo
Arcangeletti e Lauro Martins.
Como práticos: Líbano Cruz,
Lauro Cury, Ivo Biaggioni, Nelson Boituva, Catto, Ari Beline,
José de Lima e, pouco mais tarde, Mansueto Zanardo.

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
Em homenagem aos antigos carnavais de Tietê, o
#tbtNossaFolha desta edição
é especial e traz Angela Bordenale, Rosa Pezzato, Rosita Pezzato, Moá, Sise Regonha, Dema
Giangiácomo e Emilinha Flora,
da Acadêmicos do Sumaré.
Em um passado glorioso,
os carnavais de Tietê eram
considerados famosos. Fosse
nas ruas, nos clubes, nos desfiles das carros alegóricos, tudo
era lindo e encantava desde as
deslumbrantes fantasias com
belíssimos destaques, até os
concorridos bailes de salão no
TEC e na Recreativa. Tudo isso
fazia os tieteenses vibrarem
durante os quatro dias do Reinado de Momo.
Quem sente saudades das
famosas escolas de samba
Bafo da Onça, Unidos da Bela
Vista, Boêmios de Cornélio
Pires e, principalmente, das
anteriores e deslumbrantes
exibições da Acadêmicos do
Sumaré? Uma figura que também sempre brilhou nos carnavais antigos do município
foi Pedro Brandolise, o incrível
Piolin. Bondoso e alegre, foi
detentor de muitos prêmios
carnavalescos.
Saudades, ainda, dos inesquecíveis Moá, Calefe, João,
Vicente e Bidica. De tudo isso,
sobrou apenas a bandinha do
Fra-Frá.

Fotos acervo Rosa Pezzato

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Jucelene Guite
Arquivo pessoal

Nascida em 11 de agosto de 1985, em Tietê, Jucelene Cristina Guite é filha de João Laércio Cancian Guite e Zilda Uliana
Guite e tem dois irmãos: Ronaldo Benedito Guite e Karina Aparecida Guite. Está casada com Antonio Romualdo Rosa Júnior.
Formada em Administração com ênfase em Gestão de Negócios Internacionais, trabalha como fotógrafa e gerente financeira na JCK Guite Embalagens.
Eu sou? Criativa e destemida.
Sinônimo de beleza? Minha mãe Zilda.
Cantor e cantora? Eddie Vedder (vocalista da Pearl Jam,
uma banda norte-americana de rock alternativo) e Rita Lee, a
rainha do Rock Brasileiro.
Ator e atriz? Ian McKellen, famoso pelos filmes “O Senhor
dos Anéis”, “O Hobbit” e “X-men”, e Audrey Hepburn, dos clássicos “Bonequinha de Luxo” e a “A Princesa e o Plebeu”.
Sonho? Conhecer cada cantinho escondido do mundo e as
pessoas que vivem lá.
Amor? Um sentimento valioso.
Solidão? Um lugar para se visitar de vez em quando.
Deus? A Base Essencial de Tudo.
Religião? Um ponto de referência para a vida.
Filme? O Iluminado.
Sonho de consumo? Poder trabalhar e viajar ao mesmo
tempo.
Defeito? Ansiedade.
Qualidade? Generosidade. Tenho o coração aberto!
Lugar? Qualquer um onde eu me sinta em casa.
Lazer? Desfrutar de um bom vinho.
Qual o livro de cabeceira? “Mulheres que Correm com os
Lobos”, de Clarissa Pinkola.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Cinema.
Momento da vida para repetir? Minha primeira viagem internacional para São Francisco na Califórnia.
Alegria? Estar viva!
Tristeza? Um sentimento passageiro.
Decepção? Não tenho nenhuma.
Receita contra o tédio? Ler um livro.
Tem saudades do quê? Das conversas com os meus avós.
Amizade é? Pessoas boas que sabem estar ao seu lado.
Um(a) amigo(a) especial? Meu marido.
Palavra que riscaria do vocabulário? Preconceito.
Ídolo? Sebastião Salgado.
Frase? “Estamos todos na mesma plataforma esperando o
trem chegar”.
Nota dez para: os professores.
Nota zero para: qualquer dirigente do nosso país.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minhas avós.
Planos para o futuro? Viajar, fotografar e desfrutar de lugares e culturas que ainda não conheço.
Recado? Conheça outras culturas e abra o coração para as
coisas novas que isso pode proporcionar.
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Nossa Folha . 61 anos

