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Estado adota fase emergencial

PREJUÍZO - Criminosos estouraram o vidro da porta de entrada e furtaram uma loja de tênis e artigos esportivos instalada na rua 
Rafael de Campos, no Centro de Tietê, na madrugada da quinta, 11 de março. Nas câmeras de monitoramento, foi possível verificar 
que cinco indivíduos chegaram em um veículo preto.               Página 3

Fotos Flagrante/leitor
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Bicadinhas da semana 

Um descompasso!

PARA ENCERRAR

O surto de covid-19 segue descontrolado em franca tendên-
cia de crescimento no Brasil. Nesta semana, infelizmente, o País 
voltou a bater seu próprio recorde de mortos em um período de 
24 horas. Não somente os profissionais da linha de frente estão 
no limite, como os sistemas de Saúde das cidades brasileiras 
seguem em colapso - ou já muito próximos dele. A demanda 
não atendida por leitos hospitalares também já faz com que, 
em muitos casos, brasileiros morram sem terem recebido aten-
dimento médico algum.

Como reflexo desse cenário que traz quebras sucessivas de 
recordes de mortes e diante da falta de vacinas suficientes para 
imunizar toda a população, março pode ser o pior mês da his-
tória do Brasil em termos de perda de vidas, afirmam os epide-
miologistas. Portanto, já passou do momento de determinados 
líderes recuarem e mudarem a postura. Chega de desprezar e 
agir com irresponsabilidade diante de um vírus tão agressivo. 
Chega de politicagem, chega de rivalizar. A covid-19 está aí e, no 
caso do Brasil, agir desta forma contribuiu decisivamente para 
o descontrole de agora. 

Além da explosão do surto e da chegada das variantes, o 
Brasil segue testando pouco a população. A Campanha de Imu-
nização, por meio das vacinas, também caminha a passos lentos 
por conta das poucas doses disponíveis no País. Esses fatores 
somados levam entidades e cientistas a afirmarem que a tragé-
dia brasileira é seguramente maior do que mostram os dados 
oficiais.

Para completar, não temos observado um comportamento 
de solidariedade da maioria. Não vemos aumentar uma consci-
ência cívica do que é preciso fazer neste momento, apesar do 
cansaço de um ano de pandemia e da obrigatoriedade. Por falta 
de comportamentos individuais e coletivos de muito cuidado, 
como o uso de máscara e distanciamento social, suficientes 
para barrar este vírus, provavelmente, virão medidas mais drás-
ticas, com o fechamento de muitos serviços, para diminuir a 
circulação de pessoas e reduzir a transmissão viral.

O descompasso do Brasil, somado ao cansaço de uma pande-
mia tão longa, gerou um comportamento que tem se mostrado 
desastroso. Junto a isso, há outro fator muito grave: a covid-19 
se rejuvenesceu no Brasil. Hoje vemos jovens internados, pois 
desenvolveram casos graves. Esses indivíduos têm uma força 
de transmissão enorme, porque eles se aglomeram e repetem 
todos aqueles comportamentos que sabemos serem decisivos 
para transmitir uma doença viral respiratória.

O Brasil, por exemplo, nunca fez um lockdown adequado. 
Nunca conseguimos alcançar a taxa de 60% da população em 
casa, que seria um número desejável. Quem mais chegou perto 
disso foi São Paulo, com 58% de distanciamento social por mo-
mentos muito breves. E agora há esse descompasso entre o que 
a Ciência diz e a indisposição da população por conta da eco-
nomia cada vez mais fragilizada. E não adianta ser anárquico e 
desafiar uma ordem biológica que não é favorável a nós. Ou nos 
comportamos muito bem agora ou colaboraremos com a piora 
acentuada dessas estatísticas terríveis. Não dá mais! Agora é 
vida ou morte. Pode escolhe!

“Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. 
Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobre-
za no mundo e ninguém morreria de fome” - Mahatma Gandhi.

COM AS TIAS EM CASA Em tempo de pandemia, Rose Cruz 
fez a postagem de um meme para levar à conscientização: “É 
hora de ficar em casa com as suas tias: ‘tiaketa’, ‘tiacalma’, 
‘tiacomoda’ e ‘tiassussega’”. Entendeu o recado?

NÃO ACABA NUNCA Nas redes sociais, Daiane Mariano 
publicou o seguinte meme: “Esta quarentena está parecen-
do série, quando a gente acha que vai terminar, lançam uma 
nova temporada”. Quantas temporadas ainda virão neste caso, 
hein? É a pergunta que não quer calar.

ENGORDAR A página Bart Sincero postou um meme bem 
verdadeiro no Facebook: “Tem gente que come, come e não 
engorda. Eu curto a foto de uma coxinha e já engordo cinco 
quilos”. Qual é a matemática neste caso?

SOFRER JUNTOS Em um dos seus posts nas redes sociais, 
Rubia Fernandes trouxe um meme da página Caco Bolado: “Po-
bre não casa, pobre combina para sofrer junto”. Quem concor-
da levanta a mão?

PREGUIÇA SAUDÁVEL A página Hypescience levou muita 
gente a refletir após a publicação do seguinte meme: “Ter um 
‘dia preguiçoso’ por semana ajuda a reduzir o estresse, a pres-
são alta e, ainda, melhora a saúde. Agora, imagina ter ‘sete dias 
preguiçosos’ por semana? Isso sim seria saudável!”

ROUPA APERTADA Outro meme que fez sucesso nas re-
des sociais foi postado por Everaldo Luís Lima: “Acho que mi-
nhas roupas de sair estão com saudades de mim... Hoje, colo-
quei uma e ela me apertou tanto, que só pode ser saudades!”. 
Nesta pandemia você já viveu algo assim?

 
DIÁLOGO DE PAI Quem também publicou um meme no 

Facebook foi Penelope Ortega e na sua frase mostrou um diá-
logo entre pai e filha, que dizia assim: “Pai, me dá R$5? Cadê 
aquele R$5 que te dei em 2014, filha? Já acabou?”. Pelo jeito, 
conversa de pai só muda de endereço.

SEM VIAGEM Nas redes sociais, a página Coruja Profª pos-
tou um meme explicando que a pandemia foi o motivo de mui-
ta gente não viajar no ano passado: “Este é o primeiro ano que 
não vou viajar para a Europa por causa da covid-19. Antes eu 
já não ia, mas era por falta de dinheiro”. Agora este povo tem 
dois argumentos, então!

SABEDORIA Olha o recadinho da página Hierophant nas 
redes sociais: “Beba água, pratique exercícios e, se precisar, se 
faça de doida”. Quem acredita que há muita sabedoria neste 
conselho!? Quem vai praticar?

FRASE DO DIA A leitora Khatia Peregrino, no seu momento 
supersincera, fez o seguinte post: “Não dá para agradar todo 
mundo. Todo mundo é gente demais! Foque em agradar você!” 

HUMOR NA VEIA O meme do leitor Pedro Robusti provo-
cou risos nas redes sociais: “Estudos comprovam que a mulher 
ama mais o marido que os filhos, pois os filhos ela deixa com 
a vizinha; o marido, não!”

MUITO CUIDADO Para encerrar, fica o meme postado por 
Elizabet Bertanha: “Bem-aventurados os que andam passeando 
à toa nas ruas. Em breve, eles verão o Senhor! - Teimosos 1.1”. 

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

SÁBADO: 13 de março
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

DOMINGO: 14 de março
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

NAS COMUNIDADES
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e cele-

bração 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 sába-

dos 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 Per-

pétuo 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. 

Agende-se
OPORTUNIDADE A Coo-

cerqui prossegue até 14 de 
maio deste ano com a Cam-
panha Cooperativado 55 anos 
quando, no dia 15, sorteará 
cinco automóveis Fiat Mobi 
Easy 2020 0km quatro portas, 
sendo um veículo por loja. 
Vale lembrar que, para con-
correr, é preciso ser coope-
rado e comprar em uma das 
cinco unidades (Cerquilho, 
Boituva, Tietê e Porto Feliz). A 
regra da campanha determina 
que, a cada R$50 em produ-
tos ou ao pagar com o Cartão 
Coocerqui, o cooperado rece-
be um cupom. O consumidor 
também tem a opção de, a 
cada três produtos partici-
pantes da promoção, acumu-
lar mais uma chance. 

LIVE 1 Hoje, 12 de mar-
ço, a partir das 20 horas, pelo 
perfil @damanarodrigues no 
Instagram, a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Dama-
na Rodrigues, entrevistará a 
cirurgiã-dentista Vivian Nu-
nes Scudeler, formada pela 
Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo 
(USP). Considerando o tema 
“Orientações sobre higiene 
bucal das crianças em tempo 
de pandemia”, serão aborda-
dos temas como: prevenção 
de cárie e a relação com a ma-
madeira, chupeta, escovação 
e fluor; como deve ser uma 
consulta odontológica infan-
til; as doenças dentárias mais 
comuns nos pequenos; e mui-
tos outros assuntos. 

 
LIVE 2 Nesta segunda, 15 

de março, às 20 horas, será a 
vez da Eliane Tavares entrar 
ao vivo para um bate-papo 
com a jornalista, editora-che-
fe do jornal Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Dama-
na Rodrigues, no @damanaro-
drigues no Instagram, e con-
tar como era sua vida quando 
trabalhava com vitrinismo 
e visual merchandising pelo 
Brasil e no Exterior, como foi 
a experiência enquanto pro-
fessora universitária, de que 
forma viveu a oportunidade 

de conhecer mais de 40 países 
e como é a vida em Boituva 
desde que fundou a ONG Or-
fangatos, que busca novos la-
res para felinos abandonados.

LIVE 3 Já Paulo Luiz Fuza 
chega para uma live com a 
jornalista, editora-chefe do 
Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
na quarta, 17 de março, às 20 
horas, no @damanarodrigues 
no Instagram, para falar sobre 
a sua formação acadêmica, as 
experiências profissionais, a 
oportunidade de atuar como 
secretário de Administração 
e Modernização da Prefeitura 
de Tietê, assim como contará 
como foi sua vida na infância, 
as relações familiares e qual 
é o seu perfil enquanto filho, 
irmão, marido e pai.

INFANTIL ONLINE O Te-
atro Municipal de Cerquilho 
recebe seu primeiro espetá-
culo deste ano. Será a “Famí-
lia Spacial vai ao circo”, com 
classificação livre e em forma-
to online, com exibição na ter-
ça, 16 de março, às 16 horas, 
pela página do Facebook e do 
Instagram. O espetáculo in-
fantil trará a história de uma 
família que vivia no planeta 
Kepler, triste e egoísta, até 
que decide vir para o Plane-
ta Terra, seguidos pelo vilão 
Deprê. Mais informações pelo 
telefone (15)3384-2634.

EVENTO A 2ª Campanha 
Premiada de Tietê ocorrerá 
no domingo, 21 de março, 
no salão São Cristóvão, com 
retirada dos combos (frango, 
churrasco, refrigerante, pão 
e polenta) por drive-thru ou 
delivery, o que dará direito a 
um número da sorte para con-
correr a prêmios nos valores 
de R$8 mil, R$6 mil, R$4 mil, 
R$3 mil e R$2 mil. A compra 
do combo é por meio do apli-
cativo Me Entrega. Ação soli-
dária será em prol do Hospi-
tal Amaral Carvalho, de Jaú; 
da Santa Casa de Tietê; e da 
Associação dos Portadores de 
Câncer “Viva a Vida”, também 
de Tietê.



Criminosos estouraram o 
vidro da porta de entrada e 
furtaram uma loja de tênis e 
artigos esportivos instalada na 
rua Rafael de Campos, no Cen-
tro de Tietê, na madrugada da 
quinta, 11 de março.

Nas câmeras de monitora-
mento, foi possível verificar 
que cinco indivíduos chega-
ram em um veículo preto e es-
touraram, com uma marreta, a 
porta de vidro do estabeleci-
mento comercial. 

Em uma ação criminosa 

que não durou mais que cinco 
minutos, os bandidos levaram 
camisetas de clubes de fute-
bol, chinelos, óculos de sol, 
bonés e demais artigos. 

A Polícia Militar (PM) foi 
acionada para atender a ocor-
rência, porém, os criminosos 
conseguiram fugir. A Polícia 
Civil segue na investigação 
para identificar os autores do 
furto.

PRISÃO POR TRÁFICO - 
Policiais militares do municí-
pio de Tietê prenderam dois 

rapazes acusados de traficar 
entorpecentes no bairro Povo 
Feliz na noite da quinta, 4 de 
março, na rua Florindo Florian. 

Segundo o Boletim de Ocor-
rência (B.O.), com os indicia-
dos foram encontrados R$25, 
um celular e 72 pinos de cocaí-
na. Ambos têm passagem pela 
polícia. Eles acabaram presos 
por tráfico de entorpecentes e  
seguiram para a audiência de 
custódia em Piracicaba.

Cabe ressaltar que a prisão 
dos dois acusados por tráfico 

de entorpecentes ocorreu após 
denúncias à PM.

CAPTURA - Em Tietê, no 
sábado, 6 de março, policiais 
militares realizavam patrulha-
mento pelo bairro Jardim Bac-
cili, quando receberam uma 
denúncia que informava que 
um indivíduo procurado pela 
Justiça estaria nas imediações. 
Foi intensificado o policia-
mento e o homem, localiza-
do. Contudo, durante a busca 
pessoal, nada de ilícito ele 
portava, mas, em consulta ao 
sistema da polícia, confirmou-
-se um mandado de prisão em 
seu desfavor por violência do-
méstica. O indivíduo foi preso 
e permanece à disposição da 
Justiça.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 
Em Cerquilho, no sábado, 6 de 
março, por volta das 22 horas, 
a Polícia Militar foi acionada 
para atender a uma ocorrência 
de violência doméstica na rua 
Ouro Negro, no Galo de Ouro. 
No local, um pedreiro, de 42 
anos, agrediu a namorada, 
uma costureira, de 35 anos. 

De acordo com a PM, após 
os cuidados médicos presta-
dos aos dois, o homem, que 
não pagou fiança no valor de 
R$2.500,00, acabou preso em 
flagrante e responderá na Jus-
tiça pelo crime de violência 
doméstica, que possui pena 
de três meses a três anos de 
prisão.

Sinalização de ruas passa
por revitalização

TRÂNSITO

Em Cerquilho, a Prefeitura, 
através da Diretoria de Trân-
sito, revitaliza e aprimora as 
sinalizações do trânsito para 
oferecer mais segurança a pe-
destres e condutores. 

De acordo com cronogra-
ma divulgado, nos últimos 
dias, foram realizados pintu-
ras e reparos de sinalizações 
vertical e horizontal nas ruas 
Sergipe, José Bonifácio, João 
Batista Cinto, Pedro João Za-
nata, Pedro de Nadai, Romano 
Sacon, da Fazendinha, Duque 
de Caxias, Ângelo Luvizotto 
e Brasília, além das avenidas 
Prefeito Antônio Souto e Pre-
sidente Washington Luis, bem 
como na Estrada Vicinal Gre-
gório de Nadai.

Nos locais, foram refeitas 
as pinturas de faixas de pe-

destres, retenções/paradas 
obrigatórias em diversos pon-
tos importantes e de grande 
fluxo e ajustes em placas de 
trânsito. A Diretoria informou, 
ainda, que as vias de todos os 
bairros de Cerquilho terão sua 
sinalização gradativamente re-
vitalizada. 

Além do trabalho de apri-
moramento das sinalizações 
de trânsito, a equipe também 
é responsável por realizar 
apoios operacionais de inter-
dição para os diversos depar-
tamentos municipais, como: 
Saúde, Obras, Meio Ambiente 
e Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Cerquilho (Saa-
ec), para que os profissionais 
e a população tenham melhor 
conforto e segurança ao utili-
zar as vias.
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Carreta carregada com areia 
tomba na SP-300

EM TIETÊ

Um motorista saiu sem fe-
rimentos graves após a carre-
ta carregada com areia tom-
bar na rotatória da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), 
no acesso à Rodovia Dr. João 
José Rodrigues (SP-113), pró-
ximo ao bairro Altos do Tietê, 
em Tietê. 

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária, o acidente 

ocorreu na sexta, 5 de março, 
e, por motivos a serem escla-
recidos, o motorista da car-
reta perdeu a direção e veio 
a tombar o veículo no trecho 
indicado. 

Apesar do trânsito seguir 
mais lento nas proximidades 
do local do acidente, a rodo-
via não precisou ser interdi-
tada para socorro da vítima.

Denival de Lima

Motorista teve ferimentos leves

4ª Companhia da PM recebe 
novos policiais

SEGURANÇA PÚBLICA

Na terça, 9 de março, a 4ª 
Companhia da Polícia Militar 
(PM) recebeu o reforço de 16 
novos policiais, segundo divul-
gado pela Corporação. 

Com os seis que estão 
sendo transferidos, ficará um 
saldo de 10 policiais militares. 
Desse saldo, sete serão empre-
gados em Boituva e três em 
Cerquilho, que ainda receberá 
mais dois em abril. 

Trata-se de um dos maiores 
reforços de efetivo já recebido 
nos últimos anos, cuja destina-

ção foi feita pelo comandante 
do 22º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior, tenente coronel 
PM Caldini.

Os policiais militares fo-
ram recebidos e distribuídos 
nas escalas de serviço pelo co-
mandante da 4ª Companhia, 
capitão PM Willian Tonini. 
“Com certeza, serão uma gran-
de contribuição para a redução 
dos índices criminais e para o 
aumento da sensação de segu-
rança da população”, comen-
tou capitão PM Willian.

Divulgação Polícia Militar

Cerquilho e Boituva foram beneficiadas 
com os reforços de efetivo

Deputados estaduais visitam o município de Tietê
e anunciam emendas parlamentares

RECURSOS

O município de Tietê re-
cebeu dois veículos que con-
tribuirão nas demandas da 
Secretaria Municipal de Saú-
de e Medicina Preventiva, por 
meio do atendimento à popu-
lação. Anúncio ocorreu no sá-
bado, 6 de março, em virtude 
do aniversário de 179 anos 
de emancipação político-ad-
ministrativa de Tietê, feste-
jado na segunda, 8 de março. 

O autor de uma das emen-
das foi o deputado estadual 
Tenente Coimbra (PSL), que 

veio, pessoalmente, a Tie-
tê para fazer a entrega e, na 
ocasião, antecipou o envio de 
uma outra emenda de R$200 
mil para o Sistema Municipal 
de Saúde. 

A visita do deputado es-
tadual foi divulgada no canal 
da Prefeitura de Tietê no You-
Tube, acessado pelo link you-
tu.be/Grk51f-bbFM.

MAIS VERBAS - Na últi-
ma semana, o prefeito Vla-
mir Sandei (PSDB) recebeu 
o deputado estadual Danilo 

Balas (PSL) na Prefeitura de 
Tietê para anunciar uma nova 
emenda parlamentar que tra-
rá recursos financeiros para a 
Santa Casa do município. 

Na oportunidade, Vlamir 
Sandei agradeceu ao parla-
mentar pelas duas verbas 
liberadas para a Santa Casa 
e, conhecendo a atuação do 
deputado estadual na área da 
Segurança Pública, solicitou 
recursos para aprimorar os 
investimentos do município 
em tecnologia, armamento e 

equipamentos.
Em discurso ao deputa-

do, o prefeito disse: “não po-
demos descuidar da área da 
Segurança Pública, principal-
mente porque Tietê está bem 
avaliada, servindo, inclusive, 
de referência para outros mu-
nicípios. Temos sempre que 
investir e intensificar nosso 
foco para resguardar que os 
cidadãos de bem caminhem e 
vivam tranquilos em suas co-
munidades”, destacou o pre-
feito de Tietê.

Tenente Coimbra (PSL) divulgou emenda de 
R$200 mil para o Sistema Municipal de Saúde

 Danilo Balas (PSL) anunciou novos recursos 
para a Santa Casa do município

Reprodução TV Prefeitura de Tietê

Prefeito Vlamir Sandei vistoria prédios públicos
no bairro Terras de Santa Maria

VISITA AO BAIRRO

Em Tietê na sexta, 5 de 
março, o prefeito Vlamir San-
dei (PSDB), acompanhado do 
secretário municipal de Gover-
no e Coordenação, Sulleiman 
Schiavi Nicolosi, vistoriou pré-
dios públicos do bairro Terras 
de Santa Maria.

No trajeto, o chefe do Po-
der Executivo Municipal esteve 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS), quando ficou por dentro 
da rotina de funcionamento e 
das demandas humanas e físi-
cas da comunidade. 

Na sequência, o prefeito 
esteve na Escola Municipal de 
Educação Básica (Emeb) “Maria 
José Pires Biagioni (Zezé Bia-
gioni)” para verificar o anda-
mento das obras de ampliação 
da escola e de reforma do pré-
dio. Na ocasião, também infor-

mou a gestora escolar sobre a 
conclusão do processo licita-
tório que reformará, fechará e 
dotará de sanitários e vestiário 

a quadra poliesportiva que é 
utilizada pela escola, durante 
seu período de funcionamen-
to, nas aulas de Educação Fí-

sica.
Outra obra em conclusão 

vistoriada pelo prefeito foi o 
vestiário com área para convi-
vência, que atenderá a deman-
da do campo de futebol mu-
nicipal. Segundo a Prefeitura, 
esta melhoria será entregue à 
comunidade logo após a ins-
talação das últimas peças dos 
sanitários. Sandei comentou 
também que, na área paralela 
ao vestiário, será construída 
uma praça para atender o la-
zer dos moradores do bairro.

Encerrando as visitas, o 
prefeito dirigiu-se à Emeb “He-
lenice Pereira Joia (Dona Tati-
ca)” e recebeu a informação da 
necessidade da ampliação do 
prédio para absorver toda a 
demanda da Educação infantil 
do bairro.

No Posto de Saúde, as demandas da comunidade
foram apresentadas ao Poder Executivo

Divulgação PMT

Na madrugada da quinta, 11 de março, cinco indivíduos estouraram a porta de vidro do comércio e furtaram camisetas, tênis, óculos e bonés

Quadrilha saqueia loja no Centro de Tietê
OCORRÊNCIAS

Fotos flagrante/leitor

Ao menos cinco pessoas estão envolvidas com o furto



IGNEZ MORETTI
Faleceu em Cerquilho, em 5 de março, Ignez Moretti aos 

82 anos. Falecida era viúva de João Stofel e deixou os filhos 
Cristiane e Alexandre, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e, 
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerqui-
lho, sendo sepultado em jazigo da família.

ANTONIO DIAS MAGALHÃES
Faleceu em Tietê, em 7 de março, Antonio Dias Magalhães 

aos 63 anos. Falecido era casado com Aguida de Jesus da Sil-
va Magalhães e deixou os filhos Michele, Isadora e Diego (in 
memoriam), além de familiares. 

Seu corpo foi velado na Câmara Municipal de Jumirim e, 
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tie-
tê, sendo sepultado em jazigo da família.

PAULO ROBERTO BELLOTTO FAULIN
Faleceu em Sorocaba, em 6 de março, Paulo Roberto 

Bellotto Faulin aos 54 anos. Falecido era casado com Paula 
Roberta Del Chiaro e deixou os filhos Pablo Henrique, João 
Paulo e Gabriela, além de familiares. 

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

ARMANDO GERSE
Faleceu em Tietê, em 10 de março, Armando Gerse aos 84 

anos. Falecido era viúvo de Adelaide Lazarin Gerse e deixou 
os filhos José, Maria Helena, Maria Aparecida, Maria do Car-
mo, Maria Regina, Márcia, Marli e Marcela, além de familiares. 

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

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

HERMITA DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 7 de março, Hermita de Souza 

aos 72 anos. Falecida era casada com Adão Sabino de Souza 
e deixou os filhos Marcos, Marcia, Mônica, Mariza, Mauricio, 
Anderson e Alexandra, além de familiares. 

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

DELDINA DO NASCIMENTO MENDONÇA
Faleceu em Tatuí, em 8 de março, Deldina do Nascimento 

Mendonça aos 61 anos. Falecida era casada e deixou os filhos 
Noeli e Welliton, além de familiares. 

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

MARIA APARECIDA CORRÊA DE OLIVEIRA
Faleceu em Tietê, em 9 de março, Maria Aparecida Corrêa 

de Oliveira aos 81 anos. Falecida era viúva de Aparecido de 
Oliveira e deixou os filhos Edson, Júlio, Nilton, Alberto, João 
Paulo e Luciana, além de familiares. 

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

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

JOAQUIM ROBERTO 
Faleceu em Tietê, em 4 de março, Joaquim Roberto aos 71 

anos. Falecido era viúvo de Maria de Lourdes Roberto e deixou 
os filhos Marciene, Marcio, André, Hedio, Fabiana, Francisca, 
Maria Aparecida e Maria Madalena, além de familiares. 

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

LAUDELINO BUENO DE CAMARGO
Faleceu em Cerquilho, em 4 de março, Laudelino Bueno de 

Camargo aos 77 anos. Falecido era viúvo de Helena Benedita 
Soares de Camargo e deixou os filhos Izael, Eleci, Eunice, Ede-
nilson e Ana Carolina, além de familiares. 

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

NADYA FERRARI PRADO
Faleceu em Boituva, em 4 de março, Nadya Ferrari Prado 

aos 74 anos. Falecida deixou os filhos Sergio Eduardo, Renato 
e Cesar Augusto, além de familiares. 

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

ANA MARIA LEME DO PRADO BRITO
Faleceu em Tietê, em 6 de março, Ana Maria Leme do Prado 

Brito aos 66 anos. Falecida era casada com Adhemar de Brito e 
deixou os filhos Fábio e Daiane, além de familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, sendo 
sepultado em jazigo da família.

VERA LÚCIA DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 6 de março, Vera Lúcia de Souza 

aos 72 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Irineu, Gia-
ne, Lamartine, Angelo e Gilmara, além de familiares. 

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

LUIZA GODOY BRANDI
Faleceu em Cerquilho, em 7 de março, Luiza Godoy Brandi 

aos 90 anos. Falecida era viúva de Benedito Brandi e deixou os 
filhos Maurício, Isabel, Maria Aparecida, Benedito, José, Ana, 
Rosana e Maria José (in memoriam), além de familiares. 

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

BENEDITO PEREIRA DA ROCHA
Faleceu em Itu, em 7 de março, Benedito Pereira Rocha aos 

69 anos. Falecido era viúvo de Cleuza Mota Rodrigues e dei-
xou o filho Marcos, além de familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, 
sendo sepultado em jazigo da família.

FALECIMENTOS

DELEGACIA DA MULHER

Os vereadores Junior Rego-
nha (MDB), de Tietê, e Osinal-
do de Oliveira (Cidadania), de 
Cerquilho, discutiram a insta-
lação de uma Delegacia Espe-
cializada no Atendimento à 
Mulher na região.

Encontro ocorreu na terça, 
9 de março, na Câmara Muni-
cipal de Tietê.

De acordo com a propos-
ta de Regonha e Osinaldo, a 
Delegacia Especializada no 
Atendimento à Mulher aten-
deria aos municípios de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista, os quais juntos so-
mam, aproximadamente, 125 
mil habitantes. 

Regonha e Osinaldo lem-
braram que os casos de violên-
cia contra a mulher são uma 
problemática que também faz 
parte da realidade destas cida-
des. Portanto, a instalação de 

uma unidade de atendimento 
especializada contribuirá para 
a redução da violência de gê-
nero.

Vale lembrar que, em uma 
Delegacia Especializada no 
Atendimento à Mulher, é pos-
sível registrar Boletim de Ocor-
rência (B.O.), solicitar medidas 
protetivas de urgência e reali-
zar investigações de crimes re-
lacionados à violência de gêne-
ro. “Nossa próxima ação neste 
sentido será levar esta deman-
da aos representantes dos mu-
nicípios de Jumirim e Laranjal 
Paulista e solicitarmos o pedi-
do de apoio regional”, comple-
taram os edis idealizadores da 
iniciativa.

SESSÃO ORDINÁRIA - Em 
Tietê, na terça, 9 de março, 
na sessão ordinária, a Câmara 
Municipal votou 19 requeri-
mentos, além de dois Projetos 

de Lei (PLs) e duas Moções.
Nesta data, o destaque fi-

cou para o requerimento do 
vereador Junior Regonha que 

pede à Prefeitura a verificação 
junto à empresa de ônibus que 
opera o transporte público da 
cidade a possibilidade do au-

mento do número de veículos 
disponíveis à população, es-
pecialmente nos horários de 
pico, impedindo, assim, aglo-
merações dentro dos ônibus, o 
que tem se tornado usual. Este 
requerimento teve destaque 
porque, em plena pandemia, 
a aglomeração no transporte 
público traz notórios riscos à 
população. 

Segundo Regonha, cabe 
lembrar que a mesma empresa 
de ônibus já foi questionada 
pela Câmara sobre este mesmo 
assunto em 2020, recebendo a 
resposta que não poderia dis-
ponibilizar mais carros porque 
o contrato não era rentável. 

Nesta mesma sessão, tam-
bém foi aprovado outro reque-
rimento do vereador Regonha. 
Desta vez, o assunto questio-
nado tratava da adesão do 
município junto ao consórcio 

público para aquisição das va-
cinas contra a covid-19, uma 
vez que Tietê não está na rela-
ção. “Contudo, no dia seguinte 
ao questionamento, o prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) enviou 
o PL que firma a intenção do 
município integrar um consór-
cio público para aquisição das 
vacinas contra a covid-19”, in-
formou Regonha.

Neste mesmo dia, o pre-
sidente Alfredo Melaré (PL) 
questionou o prefeito sobre o 
funcionamento das câmeras 
de monitoramento instala-
das na praça central dr. Elias 
Garcia, além de ter solicitado 
informações sobre a situação 
atual da Guarda Civil Munici-
pal (GCM).

A próxima sessão ordinária 
da Câmara de Tietê está mar-
cada para ocorrer na terça, 16 
de março.

Proposta visa atender Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista, os quais juntos somam, aproximadamente, 125 mil habitantes 

Regonha e Osinaldo pleiteiam instalação de unidade
Divulgação

Junior Regonha e Osinaldo de Oliveira estiveram 
reunidos na Câmara Municipal de Tietê

Edis aprovam abertura 
de crédito pela Prefeitura

EM CERQUILHO

A Câmara Municipal de 
Cerquilho realizou a quinta 
sessão ordinária deste ano na 
segunda, 8 de março, quando 
apresentou dois Projetos de 
Lei (PLs), de autoria do Poder 
Executivo, o qual solicitava a 
abertura de crédito adicional 
especial de R$400 mil e R$505 
mil, sendo aprovado somente 
o primeiro deles.

Também houve apresenta-
ção de um PL, do Poder Execu-
tivo, que solicitou a concessão 
de subvenção à Casa da Crian-
ça no valor de R$40 mil, cuja 
matéria acabou aprovada pe-
los vereadores.

Entre os requerimentos, o 
destaque ficou com o vereador 
Osinaldo de Oliveira (Cidada-
nia). Ele informou que enviou 
ofício ao secretário estadual 
de Negócios da Segurança Pú-
blica, general João Camilo Pi-

res de Campos, pedindo que 
sejam realizados estudos no 
sentido de implantar uma De-
legacia Especializada no Aten-
dimento à Mulher no municí-
pio de Cerquilho, em parceria 
com Tietê, Jumirim e Laranjal 
Paulista. 

Na mesma sessão, o vere-
ador José Araújo dos Santos 
(Dé Santos, do Podemos), co-
brou informações sobre o pro-
grama Adote uma Praça.

Todos os requerimentos 
foram encaminhados para 
análise e posterior resposta 
das secretarias competentes. 

A próxima sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal de 
Cerquilho será realizada na 
segunda, 15 de março, às 18 
horas, por conta da Fase Ver-
melha do Plano São Paulo, que 
restringe atividades depois 
das 20 horas.

Presidente da Câmara de Jumirim solicita informações 
da Secretaria Municipal de Educação

SESSÃO ORDINÁRIA

Na segunda, 8 de março, 
houve a terceira sessão ordi-
nária na Câmara Municipal de 
Jumirim, sendo apresentadas, 
além dos requerimentos e Mo-
ção, as seguintes propostas de 
emenda à Lei Orgânica Munici-
pal, que autoriza a Prefeitura 
receber receitas e tributos por 
meio de cartão de crédito e 

de débito; a que institui o ipê 
como símbolo do município; 
e a que estabelece o Programa 
de Parcelamento Incentivado 
(PPI). 

Entre os requerimentos, 
apareceu o do presidente Fe-
lipe Motta e Silva (PV), que 
solicitou esclarecimentos da 
Secretaria de Educação sobre 
o quantitativo existente de 
salas de aula; o quantitativo 
dos professores com a iden-
tificação dos respectivos car-
gos; a identificação das salas 
e da quantidade de salas que 
irão para atribuição; e quais 
atribuições foram destinadas 
a cada professor e, caso ainda 
não tenha ocorrido a referida 
atribuição, explicar o motivo.

Na mesma sessão, o vere-
ador Richard Civitella (DEM) 
mostrou-se preocupado com a 
condição da ponte sob a linha 

férrea e, diante disso, requereu 
a manutenção da mesma, uma 
vez que a ponte serve de aces-
so ao Água de Pedra. “Caso a 
manutenção solicitada não 
seja de responsabilidade desta 
municipalidade, solicito que 
notifique o órgão competente 
para realizar a referida manu-
tenção”, determinou o edil. 

Pediu, ainda, a possibili-
dade do departamento com-
petente realizar a dobra das 
pontas dos vergalhões, locali-
zadas na rua Jusfão, próximas 
à Câmara Municipal, ou auto-
rize a colocação de proteções 
plásticas existente no mercado 
e denominadas “capas de ver-
galhão”, prevenindo, assim, fu-
turos acidentes.

Ainda considerando a pre-
venção de acidentes, Túlio 
Benetom (DEM) pediu a conti-
nuidade da extensão do alam-

brado no bairro Morada do Sol, 
partindo do recalque (em am-
bos os lados na direção) da rua 
Faulim até a área institucional, 
e do recalque até a esquina 
com a rua Quatrochi, contor-
nando o parquinho e seguindo 
até o muro do fundo da casa 
40. Também pediu a mesma 
ação na Estação Elevatória de 
Esgoto (bomba de recalque), 
do CDHU até o imóvel 72 na 
rua Zulato. 

De acordo com Benetom, 
essas benfeitorias visam a re-
dução do risco de acidentes, 
envolvendo principalmente 
crianças, assim como impede  
que sejam descartados lixo e 
entulho na área verde. 

Na ocasião, Benetom tam-
bém apresentou Moção aos en-
volvidos com o Carnaval 2021, 
que ocorreu de forma online 
no município. 

Divulgação

 Felipe Motta e Silva
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Municípios divulgam novas 
vagas de emprego

OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura, instala-
do na rua Presidente Kenne-
dy, 23, no Centro, tem vagas 
de modelista, açougueiro, téc-
nico de Nutrição, nutricionis-
ta, fiscal, cortador de roupas, 
estagiário de Administração, 
estagiário de Química, esta-
giário de Audiovisual, cos-
tureira piloteira, açougueiro 
junior, tratorista e assistente 
administrativo. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
(15)3285-2887.

Também em Tietê, há 
vaga para trabalhador rural/
caseiro para residir no local e 
que tenha familiaridade com 
serviços rurais, com possi-
bilidade da esposa trabalhar 
como doméstica, diarista ou 
rural. Informações pelo What-
sApp (15)98133-5730.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários de 
Contabilidade, Segurança do 
Trabalho, Arquitetura, Comu-
nicação e Psicologia, eletricis-
ta de autos, açougueiro/repo-
sitor, operador de máquinas 
CNC, dobrador de chapas, 
soldador, auxiliar de cozinha 
PCD, auxiliar administrativo 

PCD, vendedor, açougueiro, 
modelista, cozinheiro chefe, 
técnico de Nutrição, auxiliar 
de Mecânica de autos, mé-
dico-veterinário, tratorista, 
operador de retroescavadei-
ra, auxiliar de produção, cos-
tureira(o), fonoaudiólogo(a) e 
torneiro mecânico/fresador. 
Para mais informações, o te-
lefone é o (15)3384-5652.

Também em Cerquilho, a 
Ortobom tem vaga para aten-
dente feminino. Caracterís-
ticas exigidas são: ser comu-
nicativa e com conhecimento 
de Informática. As interessa-
das podem enviar currículo, 
com foto, para o endereço 
eletrônico escritório.lojacer-
quilho@gmail.com.

Já o Marião Lanches con-
trata auxiliar de chapeira, 
sem experiência, mas que 
seja ágil e queira aprender. O 
turno de trabalho é das 18 à 
meia-noite. Para se candida-
tar à vaga, o currículo deve 
ser encaminhado para quali-
tyhomecontrata@gmail.com.

A SP Congelados Indústria 
de Pães admite confeiteiro ou 
ajudante de padeiro com ex-
periência. Candidatos devem  
enviar currículo para o What-
sApp (11)94070-6732. 

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

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

Extremamente brinca-
lhona e amorosa, Bia é uma 
cachorra de porte peque-
no. Tem aproximadamente 
11 meses e se dá bem com 
outros cães.

Está castrada, vacinada 
e vermifugada.

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

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Quem tem direito à aposentadoria da pessoa com deficiência?
GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS: A primeira informação que 

você deve saber sobre a aposentadoria da pessoa com deficiên-
cia é que, para receber esse benefício, é preciso ter trabalhado 
em condição de pessoa com deficiência.

Agora você pode se perguntar: quem é considerada uma pes-
soa com deficiência? Todas as pessoas que possuem impedimen-
tos a longo prazo, de natureza 
física, mental, intelectual ou 
sensorial, que impossibilitem 
sua participação, de forma 
plena e efetiva, na sociedade, 
em igualdade de condições 
com as demais pessoas.

A condição de deficiência 
possui três graus: leve, média 
e grave e, dependendo desse  
grau, a pessoa pode ter mais 
benefícios e se aposentar an-
tes. Além disso, muitas pesso-
as confundem a Aposentado-
ria da Pessoa com Deficiência 
com a Aposentadoria por In-
validez, mas ressalto que elas 
não são iguais.

NARYANNE RAMOS: Eu 
chego aqui para explicar, de 
uma forma fácil sobre a Apo-
sentadoria da Pessoa com 
Deficiência. Ela é direcionada 
para quem é deficiente e con-
segue trabalhar mesmo com 
seu impedimento. 

Quanto à Aposentadoria por Invalidez, ela é feita para quem 
possui incapacidade total e permanente para o trabalho após ser 
acometido por determinada doença e, portanto, não consegue 
mais trabalhar, mesmo em outra função ou profissão.

Você sabia que há duas espécies de Aposentadoria da Pessoa 
com Deficiência? Sim, existe a por idade e a por tempo de con-
tribuição. Os requisitos são bem parecidos com a Aposentadoria 
por Idade e por Tempo de Contribuição comum, porque a pri-
meira é feita para quem não conseguiu contribuir muito durante 
a vida e a segunda para quem já tem bastante tempo de trabalho 
comprovado.

Para auxiliar ainda mais, explicarei os requisitos destas duas 
espécies a seguir.

QUAIS OS REQUISITOS?
Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade
Para você ter direito a esta aposentadoria, precisará ter os 

seguintes requisitos:
l 60 anos, se homem; e 55 anos, se mulher;
l 15 anos de tempo de contribuição.
l comprovar a existência de deficiência, seja qual grau for, 

durante este tempo de contribuição.
Ela é bem parecida com os requisitos para a Aposentadoria 

por Idade, com a exceção de que a pessoa deve comprovar a 
deficiência durante seus anos de trabalho.

É um benefício que o Governo deu para as pessoas que já 
possuem vários impedimentos no dia a dia.

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de 
Contribuição

Este tipo de aposentadoria é melhor porque não vai ser ne-
cessário cumprir uma idade mínima. Além disso, o cálculo do 
benefício é bem melhor, comparado com a Aposentadoria por 

Idade e o grau da sua deficiência vai fazer diferença. Veja só os 
requisitos:

l Para deficiência de grau grave: 25 anos de tempo de con-
tribuição, se homem, e 20 anos de tempo de contribuição, se 
mulher;

l Para deficiência de grau médio: 29 anos de tempo de contri-
buição, se homem, e 24 anos 
de tempo de contribuição, se 
mulher;

l Para deficiência de grau 
leve: 33 anos de tempo de 
contribuição, se homem, e 28 
anos de tempo de contribui-
ção, se mulher.

GERUZA FLÁVIA DOS 
SANTOS: Quem vai calcular 
o grau da deficiência será o 
perito médico do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) 
quando a pessoa for fazer o 
requerimento desse benefício.

É preciso informar que 
este perito poderá constatar 
mudanças no grau da sua de-
ficiência ao passar dos anos 
trabalhados, dependendo da 
função ocupada, da piora ou 
da melhora da doença, entre 
outras questões.

Por isso, nesta ocasião, 
é importante levar todos os 
documentos médicos desde 

quando a pessoa iniciou o seu trabalho. São eles que vão ajudar 
a comprovar o grau de deficiência.

Lembre-se que a Reforma já está em vigor e, com ela, novas 
regras previdenciárias alteram a maioria das aposentadorias.

Para a Aposentadoria da Pessoa com Deficiência só houve 
uma mudança e ela não foi nada boa.

A mudança da Reforma diz respeito ao cálculo do benefício. 
A partir de agora, vai funcionar deste jeito:

l Será feita a média de todos os seus salários a partir de julho 
de 1994 ou de quando começar a contribuir.

l Dessa média, a pessoa vai receber 70% + 1% para cada ano 
trabalhado, no caso de Aposentadoria da Pessoa com Deficiência 
por Idade.

l Ou receberá 100% dessa média, no caso de Aposentadoria 
da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição.

l Com a Reforma, serão considerados 100% da média de to-
dos os seus salários e não os 80% maiores, como era feito anti-
gamente.

Pode parecer pouco, mas, como especialista, eu ressalto que 
essa mudança pode causar uma grande alteração no valor da 
aposentadoria.

NARYANNE RAMOS: Mas deixamos uma boa notícia para 
todos. Só vai entrar nestas regras quem começou a trabalhar de-
pois da vigência da Reforma ou quem não conseguiu reunir os 
requisitos para este tipo de aposentadoria anteriormente.

Ou seja, para quem já possui todos os requisitos necessários 
para se aposentar antes da Reforma, serão considerados os 80% 
maiores salários.

Em caso de dúvidas, consulte um advogado ou advogada 
especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista Empresa-
rial.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Fotos dvulgação

Geruza Flávia dos 
Santos, especialista em 
Direito Previdenciário

(OAB/SP 266.012)

Naryanne Ramos 
OAB/MT 25.949/0

Advogada 
Previdenciarista 

Banco do Povo oferece 
crédito especial

EMPREENDA MULHER

Em Cerquilho, o Banco do 
Povo oferece a Linha Empreen-
da Mulher que permite crédito 
para Pessoas Físicas, produto-
ras rurais com CNPJ, além de 
MEI, ME, EPP, Ltda. e Eireli.

Como funciona? A mulher 
interessada realiza um cadas-
tro junto ao Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) para fazer 
um curso de capacitação. Com 
o certificado emitido, basta di-
rigir-se ao Banco do Povo Pau-
lista e solicitar o crédito.

Após a liberação do valor 
autorizado, o Sebrae e o Banco 
do Povo acompanharão o refe-
rido empreendimento, dando 
todo suporte necessário no 
aspecto burocrático e legal das 
ações.

Em Cerquilho, o Banco do 
Povo e o Sebrae Aqui ficam na 
Secretaria Municipal de Traba-
lho e Desenvolvimento Econô-
mico, na rua Duque de Caxias, 
200, no Jardim Esplanada. Os 
telefones para contato são: 
(15)3284-4506 e 3384-5652.
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Projeto Equipe Ricardo 
Vidotto busca apoio

HIPISMO

Ao ser iniciado em 26 de 
janeiro deste ano, o projeto 
Equipe Ricardo Vidotto pro-
pôs a participação de seis atle-
tas (Ricardo Vidotto, Daniel 
Lifschitz, Mariana Franze, Júlia 
Formigoni, Ana Laura Pereira e 
Gustavo Vidotto) nas competi-
ções da Associação Brasileira 
de Hipismo Rural (Abhir).

Além da presença nestas  
competições, a equipe tam-
bém promoverá ações sociais 
para a divulgação do hipismo 
como meio de transformação 

social, apresentando para a 
comunidade tieteense e re-
gional os benefícios da mo-
dalidade e suas possibilida-
des enquanto instrumento de 
fortalecimento do grupo. 

Para apoiar o projeto, os 
interessados podem entrar em 
contato pelo e-mail equiperi-
cardovidotto@gmail.com ou 
ligar para os seguintes núme-
ros (15)99804-5481 (Ricardo 
Vidotto), (15)99121-0180 (Tais 
Formigoni) e (15)98107-2299 
(Renata Franze).

Como jogador central e armador, defende a categoria Infantil e, por dois anos consecutidos, conquistou o título de campeão da Lhesp

Para Felipe, o esporte lhe trouxe experiências de vida 
Arquivo pessoal

HANDEBOL

A quinta rodada da 1ª 
Copa Associação Atlética Boi-
tuvense de Futebol Amador 
Regional que ocorreria no do-
mingo, 7 de março, no campo 
da Associação Atlética Boitu-
vense, em Boituva, precisou 
ser adiada devido à Fase Ver-
melha da covid-19.

O Amador Regional, or-
ganizado por Ralph Soccer e 
com arbitragem da T. A. Ar-
bitragem, é composto por 12 
equipes, divididas em três 
grupos.

Grupo A: Grêmio Paulista 
(Laranjal Paulista), Os Meni-
nos (Iperó), Tubarão (Cerqui-
lho) e Força Jovem (Tatuí).

Grupo B: Juventude (La-
ranjal Paulista), Maristelense 
(Maristela), Az de Ouro (Ta-
tuí) e Canabrava (Iperó).

Grupo C: Union (Boituva), 
Rei do Açaí/Sportbrasil (Cer-
quilho), Atlético The Blacks 
(Laranjal Paulista) e Quatro 
Ases (Iperó).

A quinta rodada ainda não 
tem data definida.

Rodada de futebol é adiada 
devido à Fase Vermelha

AMADOR REGIONAL

Felipe Marques Rocha é o 
vigésimo sétimo entrevistado 
do jornal Nossa Folha na sé-
rie especial dedicada aos atle-
tas do handebol, comandados 
pelos treinadores Fábio Vidot-
to Beloto e Gustavo Prado.

Nascido em 7 de setembro 
de 2006, em Tietê, Felipe é 
filho de Thais Rosa Marques 
Rocha e de Reinaldo Alcânta-
ra da Rocha e tem três irmãos: 
William, Vinícius e Bia.

Estuda na Escola Munici-
pal de Educação Básica (Emeb) 
“Professora Lyria de Toledo 
Pasquali”, na Cohab.

Jogador central e armador, 
Felipe defende a categoria In-
fantil e, por dois anos conse-
cutidos, conquistou o título 
de campeão da Liga de Han-

debol do Estado de São Paulo 
(Lhesp).

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

FELIPE - Eu me defino 
como um jogador rápido que 
faz as pequenas jogadas vira-
rem gols. 

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

FELIPE - O meu início no 
handebol exigiu uma adap-
tação ao novo estilo e rotina. 
Nas época, tive influência do 
meu primo, que já jogava.

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

FELIPE - Amo fazer novas 
jogadas e também acertar 
aquelas que eu errava antes.

Odeio quando um jogador 
não se esforça ao máximo em 
quadra para dar tudo de si.

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

FELIPE - Para mim, é acer-
tar as jogadas e saber o que 
fazer e quando fazer.

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância dos treinadores 
Fábio e Gustavo?

FELIPE - É gigantesca! Fá-
bio e Gustavo são excelentes 
treinadores e pensam em jo-
gadas diferenciadas, além de 
nos ensinar e nos ajudar nas 

nossas dificuldades diárias e 
nas nossas limitações.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

FELIPE - O esporte me 
proporcionou novas experi-
ências, como poder conhecer 
o handebol de várias cidades 
e times e, ainda, jogar de um 
novo jeito, sempre buscando 
o meu melhor.

NOSSA FOLHA - Quais 
expectativas você tem em re-
lação às competições em um 
cenário pós-pandemia?

FELIPE - Acredito que, 
quando este dia chegar, o time 
terá que se readaptar ao novo 
normal e voltar com tudo.

Felipe Rocha é filho de Thais e Reinaldo 
e tem três irmãos

  

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Carlinhos Urso

Luiz Carlos Urso, mais co-
nhecido como Carlinhos Urso, 
nasceu em 1º de abril de 1946, 
em Cerquilho, na residência 
onde funcionou a antiga pa-
daria da família Urso, na rua 
dr. Campos. O filho de Libe-
rato Jorge Urso e Ester Simão 
Urso, hoje diretor-presidente 
da Coocerqui, é formado em 
Contabilidade.

Casado com Ana Maria 
Mondini Urso, o homenageado 
é pai de Luiz Alfredo Urso e 
Giovana Urso Belmonte. Tem 
três netos: Giovanni Ghiraldi 
Urso e Lucca Ghiraldi Urso, fi-
lhos de Luiz Alfredo com Val-
direne Ghiraldi Urso, e Victor 
Belmonte, filho de Giovana 
com Wagner Augusto Belmon-
te.

Seu trabalho é elogiado por 
diversos profissionais das áre-
as contábeis, gerenciais, tribu-
táveis e demais segmentos da 
sociedade devido ao seu capri-
cho, dinamismo, inteligência e, 
sobretudo, seu comprometi-
mento, que o fazem um profis-
sional altamente eficiente na 
elaboração e execução de suas 
atividades. Tudo isso é fruto 
do seu interesse, empenho, 
dedicação, criatividade e mui-
ta boa vontade em oferecer à 
sua profissão o seu melhor to-
dos os dias.

Carlinhos Urso não é só um 
competente profissional e pai 
de família batalhador, também 
foi um dedicado jogador de 
futebol do passado. Tão gran-
de tornou-se seu amor pelo 
esporte que sua iniciação nos 
campos ocorreu ainda criança 
aos 10 anos.

Nos gramados, já atuou 
como lateral direito, beque 
central e centroavante em 
equipes da Associação Esporti-
va São José (Cerquilho), do Co-
mercial Futebol Clube (Tietê), 
do Esporte Clube Santa Maria 
(Cerquilho) e do Curuçá (Tie-
tê), na época de Adib Ganem, 
Dioracy Urso, Xixico Evangelis-
ta, Valtinho Goldoni, Aldo San-
son, Sergio Cinto, entre outros.

Carlinhos Urso nunca se 
esqueceu destas importantes 
conquistas: título de campeão 
regional de 1963 e bicampeão 
da Copa Cerquilho nos anos 
de 1973 e de 1974.

Certa vez escreveu o poe-
ta menor Deraldo Rodrigues: 
“este corintiano cerquilhense 
é um líder de suprema inte-
ligência e afetuosa generosi-
dade, um profissional que de 
firmeza de caráter admirável 
que conquista a confiança de 
todos.

Definitivamente, sua pró-
pria história de sucesso já 
fala por ela mesma. Este ho-
menageado é uma referência 
em sua profissão e um exem-
plo de honestidade e de bra-
vura. É por isso que Carlinhos 
Urso, hoje, é um profissional 
de bem que construiu o seu 

ideal de vida e trouxe à famí-
lia o amor, a perseverança e o 
otimismo.

Com inteligência e sensi-
bilidade, Carlinhos Urso cons-
truiu um sonho, fez sua vida 
e nunca perdeu a humildade. 

Trata-se de um homem apai-
xonado por tudo que fez e faz. 
Uma memória viva do esporte  
e do passado cerquilhense!

PIADINHA DA SEMANA - 
Padre, o senhor acha justo um 
homem lucrar com o erro de 

outro homem?
-“Evidente que não! Isso se-

ria um pecado!”, responde o 
religioso.

-“Então me devolve o di-
nheiro que lhe paguei para 
me casar!”.

Carlinhos Urso nasceu 
em 1º de abril de 1946

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ - 1964
EM PÉ: Dorival Cirino, Orlando Módolo, Toledo, Nelson Scomparim,

Ariovaldo Luvizotto, Sérgio Cinto e Stievano. AGACHADOS: Tiquinho Grechi, 
João Falci, Carlinhos Urso, Beto Reginato e Tadina Scomparim

1º Treinão do Quioscão 
ocorrerá neste domingo

ATLETISMO

As equipes Time Runner e 
os Corredores de Rua de Tietê 
(Ecort) realizarão neste domin-
go, 14 de março, a partir das 7 
horas, o 1º Treinão do Quios-
cão.

De acordo com os organi-
zadores, a iniciativa está man-
tida e o percurso pelas ruas da 
cidade será de 8,7 km para a 
corrida e, de 4 km, para a ca-
minhada. 

Aberta para atletas de Tie-
tê e região, a largada ocorrerá 
no quiosque do bairro Jardim 

da Serra, em frente à academia 
pública.

A Ecort realiza, ainda, o 
seu 57º Treinão no domingo, 
28 de março, às 7 horas, e con-
ta com a participação de atle-
tas de Tietê e de municípios 
vizinhos. Na oportunidade, o 
percurso será de 6,4 km e, de 
12,8 km, para quem desejar 
realizar duas voltas. Saída será 
da praça dr. Elias Garcia, em 
frente ao Bradesco, no Centro, 
priorizando todas as medidas 
sanitárias.



Iniciativa da Prefeitura de Cerquilho tem como objetivo conseguir novos lares para estes animais que foram recolhidos das ruas

Campanha incentiva adoção de cães abandonados
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Divulgação PMC

Por meio das redes sociais, a Pre-
feitura de Cerquilho iniciou a cam-
panha Adote Um Amigo, que busca 
adoção responsável para 15 cães 

que, apesar de já terem sofrido com 
o abandono e com o perigo das ruas, 
estão saudáveis, castrados, vacina-
dos, microchipados e aptos para se-

rem adotados. 
Como fez com o Canil Municipal 

de Tietê e consciente do seu papel de 
agente transformador de boas ações, 

o jornal Nossa Folha também publica 
a foto, o nome e as características de 
cada cão deste projeto de Cerquilho. 
Vale ressaltar que os interessados em 

adotar devem ligar para o (15)3384-
4378 ou 99754-5651, na Clínica Ve-
terinária BomGê, que é a conveniada 
com a Prefeitura.

CAUSA PET

FLOCOS: tem porte grande, é 
muito brincalhão e divertido e ado-
ra abraços. Precisou ser recolhido 
da rua em uma madrugada porque 
foi atacado por um ouriço. Aí não 
deu certo! Após a retirada dos espi-
nhos do corpo e da boca, foi colo-
cado para adoção e há cinco meses 
espera um lar com amor e carinho.

LOLA: foi resgatada das ruas já 
prenha. Na clínica conveniada, seus 
três filhotes nasceram e, diante da 
realidade que ela chegou, seus filho-
tes não conseguiram sobreviver. No 
início, por ter sofrido nas ruas, ela 
era brava e desconfiada, mas hoje 
tornou-se uma fofura de cachorra. 
Adora brincar de bolinha. 

PAÇOCA: é outro caso de aban-
donado. Muito carinhoso e extrema-
mente companheiro, ele foi deixado 
em frente a uma loja dentro de uma 
caixa de sapato, acredita? Após res-
gatado, há seis meses espera um lar 
com muito amor. 

LUZIA: acabou abandonada em 
um matagal, prenha. Teve seus oito 
filhotes ali mesmo. No dia seguinte 
do abandono, ela e seus filhotes aca-
baram resgatados. Chegou à clínica 
conveniada debilitada e fraca e com 
bastante fome. Hoje, depois de sete 
meses do ocorrido, está recuperada 
e saudável e aguarda um lar.

BAT: foi abandonado em uma 
caçamba, ainda filhote, com poucos 
dias de vida. Graças a um coração ge-
neroso, acabou resgatado e hoje tem 
seis meses. É um cão de porte mé-
dio muito carente. Precisa de muito 
amor, pois se sente muito triste.

THEREZA: foi abandonada em 
uma rua sem saída, magra e doente. 
Hoje, totalmente recuperada, vive 
em um canil com mais alguns cães 
na mesma situação. Também aguar-
da há cinco meses uma família que 
a dê um lar cheio de carinho, igual a 
ela. É uma cachorra muito divertida 
e adora brincar.

CARAMELO: considerado de 
porte grande, possui cerca de dois 
anos. Embora seu tamanho assuste 
às vezes, é um cão amoroso e um 
grande companheiro. Também es-
pera um lar para chamar de seu!

HOTT: é um mestiço da raça rot-
tweiler. De porte grande, tem um 
temperamento dominador diante de 
outros animais. No abrigo onde vive, 
é assim. Considerado um excelente 
cão de guarda, é muito parceiro!

RAEL: é um dos cães que espera 
uma família há mais de um ano. Ele 
tem dois anos, é porte médio e mui-
to dócil e brincalhão, além de exce-
lente companhia! Seu olhar triste 
procura por um tutor, mas até hoje 
ninguém o quis.

FRED: tem quatro anos e é porte 
médio. Também é outra história de 
abandono em uma estrada pelo seu 
último dono. Foi resgatado e já faz 
mais de ano que espera um lar. São 
12 meses à espera de uma família 
amorosa e um quintal grande para 
brincar e ser feliz. Ele é muito cari-
nhoso e extremamente sociável. 

MÁRCIO: é um cão adulto que vi-
via nas ruas e acabou atropelado. Por 
sorte, não sofreu fraturas. Está recu-
perado e há nove meses espera uma 
ação. Entre suas características mais 
marcantes, estão seu jeito carinhoso 
e sua simpatia com as pessoas.

PEDRITA: de porte pequeno, é 
uma filhote de cerca de três meses. 
Bastante dócil, porém ativa, gosta 
de brincar. Quer alegria, amor  e 
companhia para a sua vida? Ela é a 
escolha certa! 

PIRATA: ao ser resgatado das 
ruas, precisou passar por uma cirur-
gia delicada, mas está totalmente re-
cuperado e segue com vida normal. 
Tem um ano e três meses. É muito 
dócil, amoroso e parceiro.

LULUZINHA: é uma cachorra de 
porte pequeno de aproximadamente 
seis meses. Muito charmosa e deli-
cada, é extremamente dócil e alegre. 
Uma companhia perfeita para quem 
busca uma amizade verdadeira!

CHARLOTTE: foi resgatada há 
cerca de dois meses das ruas de Cer-
quilho após ter sido atropelada, fe-
lizmente, sem sofrer fraturas. É uma 
cachorra adulta e de porte grande. 
Bastante carinhosa e companheira, 
também espera um lar. 

Sentença judicial determina a construção 
de um CCZ em Cerquilho

Divulgação

CIDADÃO-REPÓRTER

Depois de dois anos tra-
mitando na esfera judicial e 
tendo o município recorrido 
da sentença em primeira ins-
tância, saiu a decisão para o 
cumprimento de uma conde-
nação em definitivo junto à 
Prefeitura de Cerquilho, que 
foi condenada a construir um 
Centro de Controle de Zoono-
ses (CCZ) após o Ministério Pú-
blico entrar com uma ação ci-
vil pública. A decisão não cabe 
mais recurso. 

Desta forma, o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ-SP) determinou a constru-
ção de um CCZ, “que atenda às 
necessidades para os serviços 
de recolhimento, reabilitação, 
cuidados, abrigo de animais 
e demais serviços, de forma 
ininterrupta, inclusive aos fi-
nais de semana e feriados, do-
tados de todos os equipamen-
tos, insumos, medicamentos e 
estrutura”.

O prazo é de 180 dias e, 
segundo o documento do TJ-
-SP, a Prefeitura de Cerquilho 
precisará dar integral cum-
primento às obrigações fixa-
das na sentença sob pena de 
responsabilização penal (de-
sobediência), civil (multa) e 
administrativa (improbidade 
administrativa).

Vale destacar que, atual-
mente, há um contrato admi-
nistrativo de prestação de ser-
viços com a Clínica Veterinária 
BomGê para abrigo mensal de 
20 animais, além de outros ser-
viços veterinários, com custo 
anual para os cofres públicos 
estimado em R$171.600,00.

Diante destas informações, 
ativistas e voluntários da cau-
sa entraram em contato com o 
Departamento de Jornalismo 
do Nossa Folha para questio-
nar o seguinte: 

1º) A Prefeitura de Cerqui-
lho já foi notificada em relação 

a esta sentença; 
2º) O Poder Executivo op-

tará pela construção ou pelo 
aluguel de um imóvel para 
abrigar o CCZ; 

3º) Já há um lugar escolhi-
do para abrigar este CCZ e, se 
há, qual será; 

4º) Com a criação deste 
CCZ, o contrato administrativo 
de prestação de serviços com a 
Bom Gê será suspenso; 

5º) Há algum projeto que 
aponte qual será a capacidade 
de atendimento deste CCZ e 
quem serão os profissionais, 
já que a sentença determina 

atendimento de forma ininter-
rupta, inclusive, aos finais de 
semana e feriados?

Em resposta a este sema-
nário por meio da Assessoria 
de Imprensa, a Prefeitura de 
Cerquilho informou que, até 
a data do envio deste posicio-
namento, não havia sido noti-
ficada sobre a setença com a 
condenação em definitivo.

Revelou, ainda, que no 
momento estuda as melhores 
opções e que tudo dependerá 
das definições do processo 
para optar pela construção 
ou pelo aluguel de um imó-
vel para abrigar o CCZ, assim 
como para determinar o lugar 
deste espaço.

A Prefeitura de Cerquilho 
adiantou também que, com a 
criação do CCZ, o contrato ad-
ministrativo de prestação de 
serviços com a Clínica Veteri-
nária BomGê será suspenso.

Embora não tenha dado 
detalhe algum, informou, ain-
da, que já há um projeto que 
aponta qual será a capacida-
de de atendimento do CCZ e 
quem serão os profissionais  
designados para prestar o 
atendimento de forma ininter-
rupta, inclusive, aos finais de 
semana e feriados, conforme 
determina a condenação.

Em nota, a Prefeitura informou que, até a data do 
envio deste posicionamento, não havia sido notificada

Município já registra 
14 casos de dengue

EM 2021

Em Cerquilho, a Prefeitura, 
através da Secretaria de Saúde 
e do Setor de Controle de Veto-
res, alertou a população para o 
considerável aumento do nú-
mero de casos da dengue no 
município.

Segundo levantamento, 
até ontem, 11 de março, Cer-
quilho registrava 14 confirma-
dos, sendo seis autóctones e 
oito importados. Além disso, 
possui 48 casos suspeitos, 33 
descartados e um aguardando 
resultado de exame.

Como todos já sabem, a 
dengue é uma doença perigo-
sa que pode levar à morte. Em 
plena pandemia da covid-19, 
os números de casos de den-
gue crescem rapidamente, ca-
racterizando, inclusive, uma 
epidemia da doença.  

Por isso, a Prefeitura, atra-
vés da Secretaria de Saúde e do 
Setor de Controle de Vetores, 
voltou a alertar a população no 
sentido dela redobrar os cui-
dados e as medidas de comba-
te ao Aedes aegypti - que trans-
mite não apenas a dengue, mas 
também a zika, o chikungunya 
e a febre amarela.

Entre as informações divul-
gadas para a população estão 
as seguintes recomendações:

•Tampe os tonéis e as cai-

xas de água; 
•Deixe garrafas e vasilha-

mes sempre virados com a 
boca para baixo;

•Mantenha as lixeiras bem 
tampadas;

• Deixe ralos higienizados 
e, se possível, com aplicação 
de tela;

•Limpe, semanalmente, ou 
preencha com areia os pratos 
dos vasos de plantas;

•Limpe com escova ou bu-
cha os potes de água dos ani-
mais;

•Não permita acumular 
água na área de serviço, atrás 
da máquina de lavar roupa ou 
em baldes ou mesmo em em-
balagens no quintal.

•Cubra e realize manuten-
ção periódica de áreas de pis-
cinas e de banheiras de hidro-
massagem;

•Limpe calhas e canale-
tas externas; e tenha atenção 
com bromélia, babosa e outras 
plantas que acumulam água;

•Deixe lonas usadas para 
cobrir objetos bem esticadas, 
para evitar formação de poças 
de água.

A Prefeitura pede que a po-
pulação também faça denún-
cias de terrenos sujos direta-
mente pelo telefone WhatsApp  
(15)99680-5417.
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O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que sejam diagnosticados no Brasil mais de 41 mil novos casos da doença até 2022

Março conscientiza sobre o câncer colorretal

Azul marinho é a cor de 
identificação do mês de mar-
ço como o de conscientização 
ao câncer colorretal. Cada dia 
mais comum e bastante agres-
sivo quando diagnosticado 
tardiamente, o câncer colorre-
tal, também conhecido como 
de intestino, é um tipo de tu-
mor com enorme ocorrência 
no Brasil atualmente. 

O Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) estima que, até 
2022, sejam diagnosticados 
no Brasil 41.010 novos casos 
de câncer colorretal, sendo 
20.540 em homens e 20.470 
em mulheres. Esses valores 
correspondem a um risco esti-
mado de 19,63 casos novos a 
cada 100 mil homens e 19,63 
para cada 100 mil mulheres.

De um modo geral, o risco 
de desenvolver câncer color-
retal ao longo da vida envolve  
vários fatores, porém, pode-se 
afirmar que é um pouco me-
nor em mulheres que em ho-
mens; cerca de 1 em 23 (4,4%) 
para homens e 1 em 25 (4,1%) 
para mulheres. 

Nos Estados Unidos, o cân-
cer colorretal é a terceira prin-

cipal causa de mortes relacio-
nada ao câncer em homens e 
mulheres, e a segunda causa 
mais comum de morte por 
câncer nos dois gêneros com-
binados.  

Ainda segundo o Inca, a 
taxa de mortalidade por cân-
cer colorretal vem caindo para 
ambos os sexos há várias dé-
cadas e existe uma série de 
possíveis razões para isso. 
Uma delas é que os pólipos 
são diagnosticados durante o 
rastreamento e retirados an-
tes que possam se transfor-
mar em uma doença neoplá-
sica. O rastreamento também 
possibilita que a doença seja 
diagnosticada precocemen-
te, quando é mais fácil de ser 
tratada e curada. Além disso, 
o tratamento do câncer color-
retal evoluiu bastante nos últi-
mos anos.

Segundo médicos especia-
listas, os pólipos são adeno-
mas e, portanto, lesões benig-
nas que crescem na parede do 
cólon e, quando associados a 
modos de vida não saudáveis 
e predisposição genética, po-
dem, com o passar do tempo, 

transformar-se em câncer. 
Os principais fatores rela-

cionados ao maior risco de de-
senvolver câncer do intestino 
são idade igual ou acima de 50 
anos, excesso de peso corpo-
ral e alimentação não saudá-
vel, ou seja, pobre em frutas, 
vegetais e outros alimentos 
que contenham fibras.  

Outra questão é que o con-
sumo de carnes processadas, 
como salsicha, mortadela, lin-
guiça, presunto, bacon, blan-
quet de peru, peito de peru e 
salame) e a ingestão excessiva 
de carne vermelha (acima de 
500 gramas de carne cozida 
por semana) também aumen-
tam o risco para este tipo de 

câncer. 
Em suma, os fatores de 

risco para o câncer colorretal 
são: fumar, consumir bebidas 
alcoólicas, ter sobrepeso ou 
obesidade, consumir alimen-
tos com alta densidade ener-
gética (são aqueles que a cada 
100g oferecem 225-275Kcal) 
e carnes vermelhas, consumir 
quaisquer tipos, inclusive aves 
e peixes, mesmo preparadas 
na chapa ou na forma de fri-
tura, grelhado ou churrasco, 
consumir pouca quantidade 
de frutas, legumes, verduras 
e cereais integrais e ser seden-
tário.

Conforme estudos do Inca, 
outros fatores relacionados 
à maior chance de desenvol-
vimento da doença são his-
tórico familiar de câncer de 
intestino, histórico pessoal 
de câncer de intestino, ovário, 
útero ou mama. Doenças infla-
matórias do intestino, como 
retocolite ulcerativa crônica e 
doença de Crohn, também au-
mentam o risco de câncer do 
intestino, bem como doenças 
hereditárias, como polipose 
adenomatosa familiar (FAP) e 

câncer colorretal hereditário 
sem polipose (HNPCC). Pacien-
tes com essas doenças devem 
ter acompanhamento indivi-
dualizado.

O Inca revelou, ainda, que 
a exposição ocupacional à ra-
diação ionizante, como aos 
raios X e gama, pode aumen-
tar o risco para câncer de có-
lon. Assim, profissionais do 
ramo da radiologia (industrial 
e médica) devem estar mais 
atentos.

Os sintomas mais frequen-
temente associados ao câncer 
do intestino são: sangue nas 
fezes, alteração do hábito in-
testinal (diarreia e prisão de 
ventre alternados), dor ou des-
conforto abdominal, fraqueza 
e anemia, perda de peso sem 
causa aparente, alteração na 
forma das fezes (muito finas 
e compridas) e massa (tumo-
ração) abdominal.

O diagnóstico requer bióp-
sia, que é um exame de peque-
no pedaço de tecido retirado 
da lesão suspeita. A retirada 
da amostra é feita por meio de 
aparelho introduzido pelo reto 
(endoscópio).

Divulgação Nossa Folha

Laço azul marinho é símbolo da conscientização
sobre este tumor que afeta tantas vidas 

Uma vez que o agravamen-
to da covid-19 obriga equipes 
médicas de Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs) a reali-
zarem a intubação em quase 
metade dos internados, a As-
sociação de Medicina Intensiva 
Brasileira (Amib), em parceria 
com a empresa Epimed, divul-
gou dados alarmantes sobre 
a intubação de pacientes no 
Brasil. 

Segundo o levantamento 

considerando 98 mil inter-
nações desde 1º de março de 
2020, dois a cada três pacien-
tes não resistem e morrem du-
rante o tratamento.

Os números apontam ain-
da que, dos 46,3% que preci-
saram de ventilação mecânica 
nas UTIs em um ano, 66,3% 
morreram. A ventilação me-
cânica é um método utilizado 
quando o paciente infectado 
pela covid-19 atinge um nível 

de comprometimento dos pul-
mões que causa uma debilida-
de respiratória severa. Cabe 
ressaltar que o problema não é 
o processo de intubação e sim 
a gravidade da doença que faz 
a evolução resultar em morte.

“É preciso evitar esse mal-
-entendimento. Algumas pes-
soas começaram a achar: ‘Se 
eu for intubado, vou morrer’. 
Aí aconteceram absurdos de 
pessoas não irem para o hos-

pital e morrerem em casa. Os 
pacientes precisam entender 
que, em casos graves, a única 
maneira de não morrer é essa. 
Sem isso, a chance de morte é 
de 100%”, afirmou o coordena-
dor do projeto e ex-presiden-
te da Amib, Ederlon Rezende, 
que também ressaltou que a 
intubação é um procedimento 
feito em hospitais mundiais, 
com total eficiência e seguran-
ça exigidas.

Dois a cada três não resistem e morrem
INTUBAÇÃO EM UTIS

CAMPANHA AZUL MARINHO

Cirurgião-dentista alerta 
sobre riscos do beijo

COVID-19

O cancelamento de ativida-
des e o toque de restrição de-
terminado pelo Governo do Es-
tado levaram consigo o clima 
típico de curtição dos jovens 
sobre as “ficadas” e beijos. O 
motivo, infelizmente, é grave. 
A pandemia da covid-19 con-
tinua ceifando vidas, tornando 
inseguro o contato físico. É por 
isso que o beijo terá que espe-
rar mais um pouco, enquanto 
estiver em período pandêmico 
e a vacina não atender a todos.

Tem dúvida de que o beijo 
pode ser uma ameaça à sua 
saúde e da sua família? O pre-
sidente da Câmara Técnica de 
Estomatologia do Conselho 
Regional de Odontologia de 
São Paulo (Crosp), Fábio de 
Abreu Alves, explicou quais 
são os riscos. “O beijo pode 
transmitir tipos de doenças. A 
principal agora é a covid-19, já 
que está bem definido que o 
novo coronavírus está presen-
te na saliva e que as glându-
las salivares são um dos seus 
reservatórios no organismo 
das pessoas infectadas. Mas 
existem, ainda, outras doenças 
infectocontagiosas, sendo as 
mais comuns as relacionadas 
ao vírus herpes e outros vírus 
ligados às doenças respirató-
rias. Herpes perilabial, labial 

ou dentro da boca e doença do 
beijo causada pelo vírus EBV 
são as mais frequentes”, afir-
mou Alves.

Ainda segundo o presiden-
te da Câmara Técnica de Esto-
matologia, no caso do beijo, só 
seria possível perceber alguma 
alteração por um exame bem 
detalhado de toda boca. Mas 
isso não acontece quando as 
pessoas se beijam. O que pode 
ser observado são alterações 
ou feridas no lábio, o que não 
se aplica às doenças invisíveis 
como a covid-19, ou seja, a re-
comendação é evitar o conta-
to, principalmente, com pesso-
as desconhecidas.

Muito se ouve falar ain-
da dos famosos enxaguantes 
bucais, como se eles pudes-
sem fazer a vez da prevenção 
inibindo o vírus. “Não existe 
evidência científica, até o pre-
sente, para indicar um antis-
séptico e dizer que o mesmo 
é capaz de prevenir ou evitar 
a transmissão do coronavírus.

Outro ponto é, quantas ve-
zes precisaria ser usado este 
bochecho para que as pesso-
as possam se beijar várias ve-
zes? A única saída segura, até 
o momento, continua sendo o 
distanciamento social”, argu-
mentou o cirurgião-dentista.

Um estudo divulgado pelo 
Centro de Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC), órgão 
de saúde dos Estados Unidos, 
apontou que o uso simultâ-
neo de duas máscaras – uma 
cirúrgica e a outra de pano por 
cima, tem a possibilidade de 
reduzir a transmissão do novo 
coronavírus em 95%. 

Os pesquisadores realiza-
ram dois experimentos. Para 
isso, um nó foi feito nas alças 
da máscara cirúrgica; depois, 
a máscara de pano foi sobre-
posta, com o cuidado de estar 
mais fixa o possível do rosto. 

Segundo o CDC, cada um des-
ses ajustes melhorou substan-
cialmente o controle de trans-
missão e também reduziu a 
chance de uma possível expo-
sição ao vírus.

Outras duas medidas tam-
bém foram apontadas como 
fatores de reforço na prote-
ção. Uma delas é o uso de uma 
máscara com um filtro; a se-
gunda é a sobreposição de um 
tecido de nylon sobre o pano 
ou máscara cirúrgica.

Uma limitação apontada 
pelos cientistas do CDC indi-
cou a utilização de um tipo es-

pecífico de máscara cirúrgica 
e, também, um modelo esco-
lhido para a de pano. Por isso, 
a eficiência pode não ser igual 
em outras marcas ou tipos en-
contrados. Outro ponto é que 
eles não chegaram a fazer tes-
tes em outras variações, como 
pano sobre pano ou cirúrgica 
sobre pano. Por isso, os resul-
tados podem não ser os mes-
mos para esses casos.

Os pesquisadores também 
mediram o quanto as másca-
ras conseguiam impedir que 
as gotículas expelidas por uma 
pessoa ao falar se espalhas-

sem pelo ambiente. Notaram,  
ainda, que falar através dos te-
cidos parecia dispersar as go-
tículas maiores em menores..

Um dos autores da referida 
pesquisa do CDC, Martin Fis-
cher, informou que o trabalho 
se concentrou exclusivamente 
no desenvolvimento de uma 
técnica que possa ser replica-
da em outros laboratórios, em 
vez de um teste de máscara 
abrangente. 

Outros estudos devem ser 
feitos para concluir os resul-
tados apresentados até este 
momento.

Uso simultâneo de máscaras cirúrgica e de pano 
reduz os riscos de infectar-se pelo novo coronavírus

TRANSMISSÃO



ficou claro que este seria o 
seu grande propósito?

WESLEY FIRMO - Fui justa-
mente quando várias pessoas 
começaram a me pedir para  
ensiná-las a desenhar e, de-
pois, quando paguei as contas 
de casa com o dinheiro destes 
desenhos. Para mim, foi algo 
gratificante. Outro momento 
especial ocorreu quando um 
aluno falou que meu trabalho 
tinha mudado a vida dele. 

NOSSA FOLHA - Qual é a 
sua proposta e quais famosos 
já conhecem seus desenhos? 

WESLEY FIRMO - Minha 
proposta é ensinar e ajudar as 
pessoas que gostam da área 
dos desenhos e, também, mos-
trar que é possível viver dela e, 
principalmente, que esta arte 
dá para transformar vidas. En-
tre os famosos que gostam do 
meu trabalho estão o youtuber 
Lucas Lira; dubladores, como 
Ricardo Juarez, do Kratos de 
God of War, e Felipe Grinnan,  
que deu voz ao Marty, a zebra 
de Madagascar, entre outros.

NOSSA FOLHA - Quais são 
suas projeções como profes-

sor e desenhista de retrato 
realista preto-e-branco?

WESLEY FIRMO  -  Abrir 
meu estúdio, ter minha expo-
sição, ministrar palestras  so-
bre o poder de transformação 
da arte e ajudar as pessoas.

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais:

WESLEY FIRMO - Eu agra-
deço todos que confiam em 
meu trabalho, principalmente 
a Atom Multi Cursos e ao meu 
pai Celso, o meu herói nesta 
jornada. Obrigado, Nossa Fo-
lha pela oportunidade!

No seu registro de nasci-
mento, seu nome é Wesley 
Nicolau Firmo Vera, mais artis-
ticamente todos o conhecem 
como Wesley Firmo.

Nascido em 6 de junho de 
1996, em Tietê, o entrevistado 
de hoje é filho de Edna Nicolau 
Firmo Vera e de Celso Jorge 
Firmo.

Na infância, estudou na es-
cola “Luiz Antunes” e, depois, 
fez o Ensino Médio na Etec do 
Centro Paula Souza em Rio das 
Pedras, formando-se na Área 
Agrícola depois de três anos 
de estudo. 

Antes de viver da sua arte, 
trabalhou em uma fazenda 
com gado de corte por qua-
se dois anos. Depois, acabou 
contratado por um frigorífico 
de Tietê, onde ficou por cinco 
anos. 

Aos 24 anos, Wesley Firmo 
ganha espaço ao apresentar 
suas criações como professor 
e desenhista de retrato realista 
preto-e-branco.

A seguir, aos leitores do 
jornal Nossa Folha, ele conta-
rá um pouco sobre sua vida e 
seu início nas artes:

NOSSA FOLHA - Quem é 

Wesley Nicolau? Você já vive 
desta arte?

WESLEY FIRMO - Olá, sou 
Wesley Firmo! Um rapaz de 24 
anos nascido e criado na cida-
de de Tietê. Aqui eu enfrentei 
várias dificuldades e, também, 
vivi uma “volta por cima” mui-
to gratificante.

Sou formado em técnico 
agrícola pela Etec de Rio das 
Pedras, que era um dos meus 
objetivos de vida. Também  já 
alcancei um sonho de criança 
que era de viajar para outro 
País para estudar inglês. Eu 
consegui fazer o tão esperado 
intercâmbio em Londres, con-
quistado por meio da Etec.

Estou solteiro e me con-
sidero um homem simples. 
Vivo, hoje, através da arte ao 
ministrar aulas e ao vender mi-
nhas obras como acessório de 
decoração. Trabalho sempre 
motivado para mostrar que a 
arte pode, com toda certeza, 
mudar vidas. 

NOSSA FOLHA - Você é 
professor e desenhista de re-
trato realista preto-e-branco. 
Como ocorreu essa formação 
e que tipo de reconhecimento 
você já tem?

WESLEY FIRMO - Esse 
meu trabalho como professor 
e desenhista surgiu quando 
fui desligado de uma empre-
sa onde trabalhava por cinco 
anos. Neste período, sem em-
prego e sem saber o que fazer, 
só tendo a preocupação que eu 
precisava ajudar em casa com 
as despesas, passei a rever 
os meus desenhos antigos da 
época da escola.

 Muitos destes desenhos 
chegaram a ser feitos sob en-
comenda por outras crianças 
da sala de aula. Foi quando re-
comecei a desenhar no sentido 
de ocupar meu tempo e decidi 
começar a treinar os traços e 
as técnicas todos os dias. Des-
sa forma, passava três horas 
do meu dia desenhando, assim 

como pesquisava dicas parale-
las. A partir deste dia, nunca 
mais parei.

Hoje, eu mantenho o hábi-
to de desenhar todos os dias 
e continuo querendo evoluir 
muito mais. Já tive e ainda 
tenho o reconhecimento dos 
meus alunos da escola que me 
contratou para ser o primeiro 
profissional da área de dese-
nho realista a trazer um curso 
profissional na cidade.

Felizmente, também já sou 
reconhecido por youtubers, 
dubladores e até já recebi elo-
gios de famosos do Instagram. 

NOSSA FOLHA - Quando 
percebeu seu talento para o 
desenho realista preto-e-bran-
co? 

WESLEY FIRMO - Comecei 
a perceber meu gosto por de-
senho aos cinco anos. Naquela 
época, eu passava o dia todo 
desenhando personagens do 
Dragon Ball e do Bob Espon-
ja. Também desenhava muito 
na sala de aula. Eu me lembro 
que, certa vez, desenhei um 
Dragão na carteira. No mesmo 
momento, a professora me 
deu bronca, mas depois levou 
a carteira embora. Aquela si-
tuação me proporcionou mais 
alegria para desenhar. 

Também teve um dia que 
eu não tinha dinheiro algum 
para comer na cantina da es-
cola. Nesta época, minha mãe 
não trabalhava e estávamos 
passando dificuldades. Nes-
te dia, um amigo de sala não 
tinha feito a lição de artes e 
pediu para eu desenhar. Ime-
diatamente, fiz! Ele gostou e 
recebi R$1 pelo trabalho. Em 
2007, para uma adolescente 
R$1 era muito. Fiquei muito fe-
liz e percebi ali que eu poderia 
ganhar dinheiro com desenho 
e ajudar em casa. Tanto que 
fiz vários trabalhos assim. 

NOSSA FOLHA - A partir 
de qual momento da sua vida 

Aos 24 anos, este tieteense já consegue viver da sua arte através das aulas como professor e por meio das vendas das suas incríveis criações

Fotos divulgação

ENTREVISTA

Wesley Firmo apresenta seu dom em desenho realista
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Wesley Firmo já fez
intercâmbio em Londres
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Otávio Gabriel Alves da Silva (9°B) e Kauê Lucas Magalhães (9°B) alcançaram medalha de prata e menção honrosa, respectivamente

OLIMPÍADA DE CIÊNCIAS

Alunos da Emef “Adelaide Tozi” são premiados

Com o principal objetivo 
de popularizar e divulgar o co-
nhecimento científico, a Olim-
píada Nacional de Ciências 
(ONC) destina-se aos estudan-
tes do Ensino Fundamental (8ª 
e 9º anos), do Ensino Médio 
(1ª, 2ª e 3ª séries), do Ensino 
Técnico (4ª série) e da Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA).

Em Cerquilho,  desde 2019, 
a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (Emef) “Profes-
sora Adelaide Tozi” participa 
da ONC e, ao longo deste perí-
odo, tem alcançado importan-
tes resultados. 

Na edição de 2020, nos dias 
6 e 7 de agosto, de forma 100% 
online, quatro alunos partici-
param da 1ª fase da competi-
ção, a qual teve mais de dois 
milhões de inscritos. O consi-
derável desempenho de três 
destes quatro estudantes, com 
11 e 12 acertos de um total 
de 15 questões, rendeu-lhes a 
classificação para a 2ª fase da 
ONC, realizada nos dias 22 e 
23 de janeiro deste ano.

Na oportunidade, nova-
mente de forma virtual, Maria 
Eduarda Pereira de Souza (9°B - 
2020), Otávio Gabriel Alves da 
Silva (9°B - 2021) e Kauê Lucas 

Magalhães (9°B - 2021) partici-
param da 2ª fase.

Passado um mês, em 25 de 
fevereiro deste ano, chegou 
o resultado final da 2ª fase 
da ONC e, para satisfação da 
equipe escolar, os alunos Otá-
vio Gabriel Alves da Silva (9°B) 
e Kauê Lucas Magalhães (9°B) 
foram premiados com meda-
lha de prata e menção honro-
sa, respectivamente, em nível 
nacional.

A Emef “Professora Adelai-
de Tozi” vem a público para 
parabenizar estes alunos por 
tão importante conquista, so-
bretudo, neste momento de 
ensino remoto com inúmeros 
desafios. Também agradece o 
fundamental apoio dos pais, 
da professora de Ciências, da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura e da Prefeitura 
de Cerquilho.

SAIBA MAIS - A ONC é 

uma promoção do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inova-
ção e Comunicações (MCTIC), 
integra o Programa Ciência na 
Escola e é uma realização de 
cinco Sociedades Científicas: a 
Sociedade Brasileira de Física 
(SBF), a Associação Brasileira 
de Química (ABQ), o Instituto 
Butantan, a Sociedade Astro-
nômica Brasileira (SAB) e a Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp).

Os estudantes foram recebidos na escola para serem parabenizados

Divulgação PMC

Etec de Cerquilho recebe 
Escola de Inovadores

EMPREENDEDORISMO

A Escola Técnica Estadual 
de Cerquilho (Etec) recebe a 
Escola de Inovadores, curso 
de extensão gratuito organiza-
do pela Inova CPS. Objetivo é 
ensinar pessoas com espírito 
empreendedor a transformar 
ideias inovadoras em startups. 

Para participar da capaci-
tação, é necessário apresentar 
alguma proposta de empreen-
dedorismo para ser avaliada 
com base em critérios como: 
inovação, viabilidade técnica e 
potencial de mercado. Na oca-
sião, serão selecionados de 15 
a 20 projetos com até três par-
ticipantes cada, nas unidades 
CPS (Etec e Fatec) selecionadas 
para sediar o curso de exten-
são. 

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas até 26 de 
março no site inova.cps.sp.gov.
br/escola-de-inovadores. A 
seleção dos projetos será rea-
lizada nos dias 27 e 28 de mar-
ço e os resultados divulgados 

em 29 de março. 
A Escola de Inovadores 

(EI) é um curso de extensão 
em empreendedorismo criado 
pela Inova CPS que visa forne-
cer ferramental básico de Em-
preendedorismo e Inovação 
disponibilizando um ambiente 
criativo e digital para que os 
participantes se capacitem e 
desenvolvam modelos de ne-
gócios sustentáveis com a fina-
lidade de viabilizarem-nos, em 
um próximo passo, por meio 
da criação e desenvolvimento 
de suas próprias empresas ou 
startups.

O público-alvo são pessoas 
com interesse em desenvolver 
seu próprio negócio, notada-
mente alunos e ex-alunos de 
cursos técnicos e tecnológicos 
do Centro Paula Souza ou de 
qualquer instituição de ensino 
público ou privado de nível 
Médio, Médio-técnico ou Supe-
rior, bem como empreendedo-
res da região.

Deputado Danilo Balas indica emenda parlamentar de R$100 mil 
Divulgação PMC

RECURSOS

Conforme mostra a foto ao 
lado, o prefeito de Cerquilho, 
Aldo Sanson (PSDB) e a verea-
dora Daniele Peev (Republica-
nos) receberam na sexta, 5 de 
março, a visita do deputado 
estadual Danilo Balas (PSL).

O objetivo deste encontro 
foi o de anunciar a indicação 
de uma emenda parlamentar 
no valor de R$100 mil para 
Cerquilho. 

Durante a reunião no Paço 
Municipal, Aldo Sanson ressal-
tou que este trabalho do de-
putado estadual Danilo Balas 

não era o primeiro. O prefeito 
recordou que, anteriormente, 
o município já recebeu uma 
outra emenda neste mesmo 
valor, que foi direcionada ao 
Lar São José. 

O chefe do Poder Executi-
vo também aproveitou para 
expor as demandas da cidade 
e para agradecer a indicação 
destes R$100 mil que deverão 
ser utilizados para a compra 
de um veículo para a Secreta-
ria de Saúde.

VISITA - Já em 24 de feve-
reiro, o prefeito Aldo Sanson 

recebeu a visita de cortesia de 
gerentes e superintendentes 
de diferentes setores da Caixa 
Econômica Federal. Entre eles, 
estavam o superintendente-
-executivo de Governo, Eliseu 
Fernando Prudente Moda; o 
gerente de investimento da 
Geico São Paulo, Júlio Alves 
Bittencourt; o superintenden-
te de Governo de Piracicaba, 
Ricardo Watanabe; e o gerente-
-geral da agência de Cerquilho, 
Rodrigo Grecchi Marques. 

Posteriormente, em 26 de 
fevereiro, Aldo Sanson esteve 

em Sorocaba para reencon-
trá-los para uma reunião que 
abordou projetos em prol do 
município, como as novas re-
gras e definições do Progra-
ma de Habitação Casa Verde 
e Amarela; o Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamen-
to (Finisa), voltado ao Poder 
Público, podendo ser utiliza-
do para viabilizar a troca das 
lâmpadas da iluminação pú-
blica por LED; e também sobre 
o andamento dos convênios 
com os Governos Federal e o 
Estadual.
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Todos os encontros e as atividades culturais e artísticas realizados estão disponíveis no canal da Prefeitura no YouTube

COMEMORAÇÃO

Programação dos 179 anos de Tietê ocorreu no online

Na segunda, 8 de março, 
Tietê completou 179 anos e, 
para não deixar passar em 
branco a data comemorativa, 
a Prefeitura organizou encon-
tros virtuais pelo YouTube em 
homenagem ao município.

Por conta dos protocolos 
de restrições da pandemia 

da covid-19 e classificação da 
Fase Vermelha do Plano São 
Paulo, a realização do ato cívi-
co com a participação exclusi-
va das autoridades municipais, 
no salão nobre da Prefeitura, 
precisou ser cancelada. 

A homenagem para o mu-
nicípio ficou por conta da vei-

culação do vídeo institucional 
dos 179 anos de Tietê, da ho-
menagem ao Dia Internacional 
das Mulheres e da exibição do 
Programa Café com o Prefei-
to - Especial de Aniversário de 
Tietê, com o deputado federal 
Vitor Lippi (PSDB). 

Também houve o Especial 

179 anos de Tietê, com Jua-
rez de Oliveira, Athayde Lins 
e Afonso Alves, três persona-
lidades locais, que compõem o 
grupo de compositores, músi-
cos e escritores que elevam o 
nome do município. 

Teve, ainda, o Especial do 
ilustre tieteense Itamar As-

sumpção, compositor, cantor, 
instrumentista, arranjador e 
produtor musical brasileiro, 
de reconhecimento nacional e 
internacional, bem como hou-
ve a exibição de um documen-
tário sobre a vida e obra do tie-
teense Cornélio Pires, seguida 
por duas apresentações pela 

Lei Aldir Blanc. 
Além disso, teve a partici-

pação da dupla Patrick & Pro-
feta e presença do secretário 
municipal de Cultura, Jetro 
França de Souza, que prestou 
informações sobre as perspec-
tivas das promoções culturais 
no município. 

Os músicos Afonso Alves e Athayde Lins e o escritor 
Juarez de Oliveira integraram a programação

A dupla Patrick & Profeta foi recebida pelo 
prefeito Vlamir e pelo secretário Jetro

Deputado federal Vitor Lippi também esteve 
no Café com o Prefeito em homenagem a Tietê

Fotos divulgação PMT

Jumirim promove live dedicada às mulheres

HOMENAGENS

Dentro das homenagens 
dedicadas ao Dia Internacio-
nal da Mulher, comemorado 
na segunda, 8 de março, a Pre-
feitura do município de Jumi-
rim promoveu na quarta, dia 
10, das 15 às 16 horas, a live 
“Dia da Mulher em Jumirim”, 
com transmissão ao vivo pelo 
Facebook.

A programação online 
contou com a participação da 
escritora Samanta Holtz, por 
meio de um bate-papo literá-
rio e muitas dicas. Teve tam-
bém a presença da cabeleirei-
ra Raíssa Gobo, que abordou 
a importância dos cuidados 
pessoais. 

A live recebeu, ainda, a 
participação da enfermeira 
Maria Isabel Gonçalves, que 
falou sobre temas ligados à 
saúde da mulher. Teve tam-

bém a advogada Walmara Bal-
dini, que abordou tópicos da 
Lei Carolina Dieckmann, que, 
entre outras ações, tornou 
crime a invasão de aparelhos 
eletrônicos para obtenção de 

dados particulares. 
Na abertura do “Dia da 

Mulher em Jumirim”, houve  
sorteios para premiar os par-
ticipantes inscritos no Centro 
de Referência de Assistência 

Social (Cras), além da partici-
pação do prefeito Daniel Viei-
ra (DEM).

AVISO - Com o objetivo de 
preservar a saúde dos alunos, 
professores e funcionários e 
tendo em vista as novas ocor-
rências da covid-19, a Prefei-
tura de Jumirim, através da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, comunica a estes pro-
fissionais mudança na rotina 
de trabalho.

A partir da próxima segun-
da, 15 de março, toda a Rede 
Municipal de Ensino, incluin-
do a Escola Municipal de Ensi-
no Básico (Emeb) “Governador 
Mário Covas Júnior” e as uni-
dades escolares “Marina Lu-
chesi Fávero” e “Laerte Adelso 
Tezoto”), retornará ao forma-
to de ensino remoto, através 
das aulas virtuais.

A escritora Samanta Holtz foi uma das 
convidadas da Prefeitura de Jumirim

Reprodução de live

Abertas inscrições

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

A partir de hoje, 12 de 
março, até o dia 21 deste mês, 
seguem abertas as inscrições 
para novos alunos do Conser-
vatório de Tatuí. Em decorrên-
cia da pandemia, neste ano as 
provas serão realizadas por 
meio de entrevistas virtuais.

Todos os cursos são gratui-
tos e não há taxa de inscrição 
ou matrícula nem mensalida-
des. Regulamentos e fichas de 
inscrição estão disponíveis no 
conservatoriodetatui.org.br.

A Superintendência Peda-
gógica antecipou que, nos cur-
sos de Instrumento e Canto, 
haverá vagas para candidatos 
com e sem conhecimento mu-
sical. Nos de Musicalização 
Infantil, serão abertas turmas 
para crianças com idades en-
tre quatro e seis anos. Como 
ocorre tradicionalmente, caso 

o número de inscritos supere 
as vagas disponíveis, a insti-
tuição fará um sorteio entre os 
concorrentes.

No curso de Musicaliza-
ção para Educadores, a sele-
ção será feita por meio de um 
questionário, que estará dispo-
nível no site, juntamente com 
o edital e a Ficha de Inscrição.

Na área de Artes Cênicas, 
os candidatos aos cursos de 
Teatro deverão produzir um 
vídeo em que interpretam uma 
das obras indicadas no edital. 

O Conservatório esclareceu 
que a abertura de vagas para 
novos alunos está condicio-
nada à quantidade de vagas 
remanescentes ao final do ano 
letivo 2020 e, por isso, para os 
cursos que não tiverem vagas 
disponíveis no momento, será 
feita uma lista de espera.



O prefeito de Laranjal Pau-
lista, Alcides de Moura Cam-
pos Junior (PSD), precisou ser 
hospitalizado na terça, 9 de 
março, na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital Be-
neficência Portuguesa, em São 
Paulo, após complicações de-
correntes da covid-19.

De acordo com a nota ofi-
cial à imprensa divulgada pela 
Prefeitura de Laranjal Paulista, 
o diagnóstico para coronaví-
rus foi confirmado na sexta, 5 
de março, depois que o chefe 
do Executivo apresentou indis-

posição e sintomas da doença. 
Contudo, até terça, 9 de mar-
ço, Alcides de Moura Campos 
Junior permanecia em isola-
mento domiciliar.

Contudo, novos exames fo-
ram realizados, comprovando 
a necessidade de internação 
com tratamento intensivo, em 
razão do comprometimento 
pulmonar. Ainda segundo a 
Prefeitura, o quadro do pre-
feito, que tem 58 anos, inspira 
cuidados.

Por conta da falta de vagas 
para leitos de UTI no municí-
pio e também nos centros de 
referência da região, foi neces-
sário recorrer a uma unidade 
médica na capital paulista.

Além do prefeito, a pri-
meira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Maria Lúcia Zugliani de Mou-
ra Campos, também está com 
covid-19, mas sem apresentar 
sintomas da doença.

A nota à imprensa emitida 
pela Prefeitura também reve-
lou que Alcides e Maria Lúcia, 
que são médicos, optaram por 
não tomar a vacina contra o 
coronavírus neste momento 
para que mais pessoas dos 
grupos prioritários pudessem 
se vacinar.
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Medidas entram em vigor na segunda, 15 de março, e serão mantidas até dia 30; atividades essenciais também passam a ter regras mais rígidas

TOQUE DE RECOLHER

Estado adota fase emergencial para conter pandemia

Para frear o aumento dos 
casos, das internações e das  
mortes pela covid-19 e, ainda, 
conter a sobrecarga em hospi-
tais do Estado de São Paulo, o 
governador João Doria (PSDB) 
anunciou ontem, 11 de março, 
a adoção da fase emergencial 
de enfrentamento à pandemia 
dentro do Plano São Paulo. 

Assim, a partir da segunda, 
dia 15, medidas mais duras 
de restrição entrarão em vigor 
e se estenderão até o dia 30 
deste mês, ficando determina-
do toque de recolher nos 645 
municípios entre 20 e 5 ho-
ras. Também fica vetado nes-
te período o acesso a parques 
e praias, assim como haverá 
proibição completa a qualquer 
tipo de aglomeração, tendo o 
uso de máscaras  intensificado 
em qualquer ambiente interno 
ou externo de acesso público.

A fase emergencial do 
Plano São Paulo suspendeu, 
ainda, a realização de cultos, 
missas e outras atividades reli-
giosas coletivas, além de todos 
os eventos esportivos, como 
jogos de futebol.

Alguns serviços que esta-
vam na lista dos essenciais, 
como lojas de materiais de 
construção, foram excluídos e 

deverão permanecer fechados.
Foi determinado também o 

teletrabalho obrigatório para 
atividades administrativas não 
essenciais, e vetada a retirada 
presencial de mercadorias em 
lojas ou restaurantes. Portan-
to, apenas os serviços de deli-
very poderão operar. 

As escolas da Rede Esta-
dual só ficarão abertas por 
conta da merenda dos alunos 
carentes e para a distribuição 
de materiais mediante agenda-
mento prévio. Para isso, será 
adotado um revezamento dos 
membros da equipe para cada 
dia. Diante da necessidade, os 
recessos dos meses de abril 
e outubro serão antecipados 
para o período entre 15 e 28 
de março, sendo que, nestes 
dias, os alunos não terão ati-
vidades. 

O teletrabalho também 
será obrigatório para todas as 
ações administrativas não es-
senciais. A imposição vale tan-
to para órgãos públicos, como 
escritórios particulares e servi-
ços de call center. 

A restrição completa pro-
íbe retirada presencial de 
produtos em restaurantes e 
lanchonetes, que só poderão 
trabalhar pelo sistema em que 

o consumidor recebe o produ-
to dentro do seu veículo (drive 
thru), entre 5 e 20 horas, ou 
por serviços de entrega na re-
sidência (delivery) por telefone 
ou aplicativo de internet. Não 
haverá restrição ao funciona-
mento de supermercados. 

Todas as medidas da fase 
emergencial visam reduzir a 
circulação e tentam barrar a 
situação da pandemia, que 
nunca esteve tão grave quanto 
agora. Tal medida foi proposta 
porque o ritmo da abertura de 
leitos no sistema de Saúde do 
Estado já não é mais capaz de 
acompanhar a necessidade de 
internações.

O QUE PODE FUNCIONAR
-Escolas privadas, somente 

com 35% da capacidade;
-Hospitais, clínicas médi-

cas, farmácias, consultórios 
odontológicos e estabeleci-
mentos de saúde animal (mé-
dicos-veterinários);

-Supermercados, hipermer-
cados, açougues e padarias, 
lojas de suplementos e feiras 
livres;

-Delivery e drive-thru para 
bares, lanchonetes e restau-
rantes com serviços de entre-
ga;

-Cadeia de abastecimento e 

logística, produção agropecu-
ária e agroindústria, transpor-
tadoras, armazéns e postos de 
combustíveis;

-Empresas de locação de 
veículos, oficinas de veículos, 
transporte público coletivo, tá-
xis, aplicativos de transporte, 
serviços de entrega e estacio-
namentos;

-Serviços de segurança pú-
blica e privada;

-Construção civil e indús-
tria;

-Meios de comunicação, 
empresas jornalísticas e de ra-
diodifusão sonora e de sons e 
imagens;

-Lavanderias, serviços de 
limpeza, hotéis, manutenção 
e zeladoria, serviços bancários 
(incluindo lotéricas), serviços 
de call center, assistência téc-
nica e bancas de jornais.

O conjunto de medidas 
emergenciais adotado por São 
Paulo é similar aos de países 
que adotaram regras mais du-
ras para conter a pandemia 
por meio da circulação res-
trita. Recentemente, o Gover-
no de Portugal teve sucesso 
na redução de novos casos e 
mortes pela covid-19 ao impor 
normas mais amplas de isola-
mento social.

 Governo do Estado de São Paulo

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

FIM DE SEMANA EM CASA 
COMBINA COM VINHO

Às vezes, o dia, o momento e a situação nos levam a refletir sobre tudo aquilo que acontece ao nosso redor, no cotidia-
no, em nossas famílias, entre amigos e, assim, também na nossa profissão.

Portanto, a todos os meus companheiros e companheiras de profissão, PROFESSORES e envolvidos na EDUCAÇÃO, os 
meus sinceros respeito e admiração.

Estamos todos na linha de frente ao combate da covid-19, educando e conscientizando sobre cuidados e procedimen-
tos. Também nos colocamos em risco todos os dias, pois, saímos bem de casa, no entanto, não sabemos se voltaremos da 
mesma maneira. Mesmo com todos os cuidados, ainda somos suscetíveis a tudo isso.

Meus sinceros sentimentos de pesar a todas as famílias que choraram uma perda, a todas as famílias que buscam uma 
recuperação e cuidado com algum familiar nesse momento tão difícil.

Em um momento tão delicado e difícil e que requer muitos cuidados e preocupação, estamos todos em um só propósito, 
por paixão e amor aquilo que fazemos, que é lecionar, levar conhecimento e educação a tantos, com afinco, responsabilida-
de e compromisso. Fazemos o que podemos e, muitas vezes, além disso, só para termos a alegria e o prazer de ver nossos 
alunos se desenvolvendo e crescendo como pessoas e cidadãos.

Aliás, qualquer profissional que se preze passou por todas essas etapas do aprendizado desde a infância até a mais 
tenra idade e continua aprendendo, uma vez que passaremos todos os dias da vida a aprimorar nossos conhecimentos e 
nossos relacionamentos.

Enfim, todos os profissionais de ontem, de hoje e de amanhã passaram, passam e passarão por uma sala de aula, onde 
os seus professores irão lhes ensinar em todas as fases, pois, nada se constrói sem Educação e conhecimento. Não há 
futuro sem isso, ok? Então, pois é!

Aí eu me pergunto, em um momento deste de reflexão, não sei até aonde as conversas são verdadeiras ou falsas. Só sei 
que a valorização desses profissionais que se doam tanto, que realmente se desdobram para levar os demais a aprenderem 
e a realizarem-se como pessoas e profissionais, está cada vez PIOR.

Já tem algum tempo que o desdém e a despreocupação vêm tomando conta dos responsáveis por gerir nossa cidade no quesito 
de RECONHECIMENTO, publicam-se muitas matérias em que tal escola foi nota tal no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB), que a cidade é tal no ranking do aprendizado e, no entanto, cada dia que passa estamos mais DESVALORIZADOS. 

O Poder Legislativo vota em própria causa para aumento de salários, até me esqueci. são quantas horas mesmo por dia? Quan-
tos dias da semana eles “trabalham”? Sem contar as verbas a mais, desnecessárias muitas vezes e que isso sim oneram os cofres 
públicos, que saem exatamente do nosso bolso! 

O Poder Eexecutivo, por sua vez, faz de conta que nem está vendo. Está tudo certo, estamos no mandato e seguimos em 
frente: aumentem os descontos e cortem os benefícios.

Pois é! Mas, facilmente, nos taxam com mais descontos, com talvez até mesmo redução de salário, com vencimentos 
que já muitos deveriam ter recebidos e, no entanto, precisaram buscar a Justiça para receber aquilo que lhes é de direito.  
Incrível! Parabéns, têm-se muitos trabalhos positivos, sim, eu reconheço, mas já está na hora de rever a situação dos pro-
fessores, dando-lhes o devido reconhecimento e respaldo, ou seja, VALORIZAÇÃO.

Não é somente um desabafo! É, realmente, um comentário em cima daquilo que estamos vendo acontecer e, em breve, 
de forma pior.

Às pessoas ligadas ao Siproem e para todos que dispuseram de tempo para ler este desabafo, reflitam também, pois é 
necessário posicionamento e união da nossa classe profissional para não sermos ainda mais onerados e termos perspecti-
vas de trabalho destruídas a cada dia, lentamente, até que agonizemos todos, sem perceber.

Juliana de Souza, professora do 1º Ano da
Emef “Professora Aurora Machado Guimarães”

O descaso com o professor: 
uma profissão perigo!

Municípios prosseguem na vacinação contra a covid-19
VACINÔMETRO

Nesta semana, novos nú-
meros do Vacinômetro, divul-
gado pelo Governo do Estado 
de São Paulo, foram atualiza-
dos. Na microrregião, até on-
tem, 11 de março, Tietê con-
tinuava na frente com 3.446 
pessoas imunizadas contra a 
covid-19. 

Em seguida aparecia La-
ranjal Paulista com a marca 
de 2.397 imunizados; Já a 
cidade de Cerquilho tinha 
2.073 e Jumirim, 249. 

Vale destacar que estas 
localidades têm vacinado 
os profissionais da linha de 

frente e demais que traba-
lham na Saúde, bem como os 
idosos, que seguem a ordem 
da convocação dos grupos de 
risco, com doses da Corona-
Vac e da Oxford. 

Importante ressaltar, ain-
da, que os números relacio-
nados a todos os municípios 
paulistas constam no site 
vacinaja.sp.gov.br/vacinome-
tro. 

AVISO - Em Cerquilho, a 
Prefeitura, através da Secre-
taria Municipal de Saúde e 
da Vigilância Epidemiológica, 
informou que idosos de 77 

anos ou mais seguem sendo 
vacinados, conforme agenda-
mento. 

Portanto, se você é ou tem 
um idoso dentro dessa fai-
xa etária na família, dirija-se 
até a uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de referência do 
bairro e faça o cadastro para 
que ele seja vacinado contra 
o novo coronavírus. Para isso, 
é necessário apresentar os se-
guintes documentos: cartão 
do SUS, documento de identi-
dade com foto e comprovan-
te de residência. 

Depois disso, quem já se 

cadastrou deve aguardar a li-
gação da equipe para agenda-
mento da vacina. Este contato 
será feito através do telefone 
informado no cadastro, por-
tanto, fique atento. 

NÚMEROS - O último Bo-
letim Epidemiológico divul-
gado nesta semana pelas Se-
cretarias de Saúde de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista mostrou que a situ-
ação segue preocupante nes-
tes municípios por conta da 
escalada da doença em todo 
o País.

Até a manhã desta sexta, 

12 de março, Tietê registra-
va 1.568 casos da covid-19 e 
tinha 1.475 curados e 46 em 
recuperação. A quantidade 
de mortes era de 38. 

Já Cerquilho acumulava 
2.918 casos confirmados, 
2.661 curados e 204 em recu-
peração. O número de mortes 
seguia em alta com 53 óbitos.

Em Jumirim, os casos da 
covid-19 somam 230 pesso-
as, tendo 209 curados e duas 
mortes.

Já Laranjal Paulista regis-
trava 2.248 casos, com 1.874 
pessoas curadas, 355 em re-

cuperação e 19 óbitos.
Também até a manhã 

desta sexta, o Estado de São 
Paulo tinha 63.010 óbitos e 
2.164.066 casos confirma-
dos. Deste total, 1.912.917 
encontram-se recuperados e 
214.018 tiveram alta médica.

Ainda de acordo com o 
Governo, no Estado, 86,7% 
dos leitos seguem ocupa-
dos. O número de pacientes 
internados é de 21.731, sen-
do 12.279 em Enfermarias e 
9.452 em Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTIs) dos hos-
pitais paulistas.

Prefeito de Laranjal Paulista 
segue internado em UTI

COVID-19

Doutor Alcides de
Moura Campos Junior 

tem 58 anos

Divulgação PML

A Vino di Vita tem as melhores opções
e podemos levar até você. 

Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito à taxa). 
Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641

O Governo do Estado de São Paulo determinou 
toque de recolher nos 645 municípios todos os dias, 

entre 20 e 5 horas, a partir de 15 de março
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ANIVERSARIANTES

Celso Bettini Santos 
(Téte) festejou nova 

idade ontem, dia 11, na 
companhia da esposa 
Dorotéia e das filhas

Brinde desta sexta, 
12 de março, será para 

Juarez Almeida, que 
aniversaria junto da 
esposa e dos filhos

Ana Júlia de Almeida 
rasga folhinha neste 

sábado, 13 de março, na 
companhia da avó Cleusa 

e demais familiares

Marina de Luca Cancian, 
filha de Patrícia e Rude, 

completa seis anos neste 
sábado, 13 de março, na 

companhia da família 

Anelise Uliana celebra 
mais um ano de vida 
neste domingo, 14 de 
março, na companhia 

dos pais Adicir e Márcio

Os pais Kleber e Edineia, 
o irmão Hugo e família 
parabenizam Helena 
Scudeler Bacili neste 

domingo, 14 de março

Olívia Dal Pozzo dos 
Reis, filha de Arnaldo e 
Isabela, completou seu 
1º aniversário na sexta, 

5 de março

Márcio de Jesus Roberto 
assopra velinhas nesta 

sexta, dia 12, com a 
esposa Elaine e os filhos 

Mayra e Estevam

Daiani Catto de Castro 
recebe o carinho do 

marido Tiago e dos filhos 
Helena e Giovani neste 
sábado, 13 de março

Nicole Lavorenti Trevisan 
festeja 14 anos neste 
sábado, 13 de março, 
junto dos pais Ises e 

Adolfo e dos familiares

Arthur Sicchierolli 
completa três anos neste 

domingo, dia 14, ao 
lado dos pais Rodrigo e 

Micheli e dos avós

Israel Arruda muda de 
idade neste domingo, 

dia 14, e vai receber os 
cumprimentos dos pais, 
das filhas e familiares

O marido Ricardo e os 
filhos Rafael e Gustavo 
parabenizam Cristiana 

Vidotto (Kita) pelo 
aniversário hoje, dia 12

O pintor e cantor Profeta 
comemora aniversário 
hoje, 12 de março, e 

ganha os parabéns do 
jornal NOSSA FOLHA

Flávia Pasquotto 
assopra velinhas neste 
sábado, 13 de março, 
na companhia da mãe 

Iara e da família

Sílvia Arruda Fré será 
festejada pelo marido 
Gê, pelos filhos e pela 
família neste sábado, 

13 de março

Camila Barbosa rasga 
folhinha neste domingo, 

dia 14, com os pais 
Patrícia e Fernando e a 
irmã Maria Fernanda

Brinde deste domingo, 
14 de março, será para 

Mary Mendonça, que 
comemora a nova idade 

com o marido Beto

Cesar Lopes assopra 
velinhas hoje, dia 12, 

com a esposa Cássia, o 
filho Heitor, os pais Lilaz 
e Lula e o irmão Felipe

Maria Lídia Paula celebra 
mais um ano de vida 

nesta sexta, dia 12, na 
companhia do filho João 
Paulo e dos familiares

Fábio Giovanetti troca 
de idade neste sábado, 
13 de março, junto da 
esposa Regiane e das 
filhas Heloisa e Elis

Renan José Siqueira Jr. 
apaga velinhas amanhã, 

dia 13, na companhia 
dos pais Elaine e Renan 

e do irmão Vitor

Beto Montanhim 
completa nova idade 

neste domingo, dia 14, 
na companhia da esposa 

Keli Manoel e família

Marco Antonio 
Sicchierolli aniversaria 
neste domingo, dia 14, 

ao lado da esposa Silvia, 
do neto Arthur e família

Gustavo Pilon celebra 
mais um ano de vida 

hoje, dia 12, e recebe os 
parabéns dos pais Valmir 

e Adriana e da família

Os pais Márcia Cristina 
e Luciano parabenizam 
o filho Vinicius de Mello 
pelo aniversário nesta

sexta, 12 de março

A esposa Luzia e os 
filhos Renato e Marília 
parabenizam Geraldo 

Regonha pelo aniversário 
neste sábado, dia 13 

Tânia Vidotto Cristo 
Pimentel muda de idade 

neste sábado, 13 de 
março, junto do marido 
Marcelo e da filha Luisa 

Carlinhos Grecchi será 
festejado pelos filhos 

Samanta, Dhiego e 
Soraya e família neste 
domingo, 14 de março

Matilde Grando Urso 
festeja mais um ano de 

vida neste domingo, 
14 de março, e recebe o 
carinho dos familiares

Jorge Vasconcelos 
rasga folhinha nesta 

sexta, 12 de março, ao 
lado da esposa Daniela, 
dos filhos e familiares

Adriana Ghizzi Mariano 
aniversaria amanhã, 13 
de março, e ganha os 

parabéns do marido, dos 
filhos e de toda a família

Kelly Cristina Coan 
Tonon aniversaria 

amanhã, dia 13, junto 
do marido Evandro e dos 

filhos Letícia e Murilo

O marido Jonas e os 
familiares felicitam 
Vilma Maria Rossiti 

Floriam neste sábado, 
13 de março

Francisco Ângelo 
Biagioni celebra mais 
um ano de vida neste 

domingo, 14 de março, 
entre os familiares

A esposa Maria de 
Lourdes e os filhos 

Pinduca, Pedro e Vitor 
parabenizam Sérgio 

Cinto neste domingo, 14
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Ana Laura Casares vai 
mudar de idade na 

próxima segunda, 15 de 
março, na companhia 

dos familiares

O marido Marcio, a filha 
Isabela e familiares

parabenizam Cristina 
Botan pelo níver nesta 
segunda, 15 de março

Deise Collodetti 
brinda nova idade na 

segunda, 15 de março, 
junto do marido Dirlei 
Baccili e toda a família

Everton Lara de 
Camargo (Bife) recebe 
os cumprimentos dos 

familiares e dos amigos 
nesta segunda, dia 15

Guilherme Santarém 
celebra mais um ano na 
segunda, 15 de março, 
com a esposa Keila e os 

filhos Sara e Gabriel

Bolo desta segunda, 
dia 15, será para o 

professor Guto Pires, 
que brinda a data com a 
esposa Simone Módena

Inez Foltran 
vai trocar de idade na 
segunda, 15 de março, 
ao lado dos filhos, dos 

netos e de toda a família

Jaqueline Pillon recebe 
os parabéns dos filhos, 

dos familiares e dos 
amigos na próxima 

segunda, 15 de março

Júlia Pontes rasga 
folhinha nesta segunda, 

15 de março, ao lado 
dos pais Benice e Mauro

e dos familiares

Os pais Estela e 
Diego e a irmã Lorena 

parabenizam Laura 
Cancian Bom pelos 11 

anos na segunda, dia 15

Rafaela de Almeida 
assopra velinhas na 

segunda, dia 15, junto 
dos pais Eduardo e 

Toninha e do irmão Neto

Raphael Branco de 
Araújo aniversaria 

na segunda, dia 15, e 
recebe os parabéns da 

esposa Nayara e dos pais

Taís Machado Franzini 
troca de idade na 

próxima segunda, 15 
de março, ao lado dos 
pais e dos familiares

Telma Cristo festeja 
nova idade na segunda, 
dia 15, na companhia do 
marido Daniel, da filha 
Gabriela e da família

Tina Gonçalves recebe 
beijos e abraços do 

marido Samir, dos filhos 
Tarik e Sophia e família 

na segunda, dia 15

Wanderlei Grando apaga 
velinhas na segunda, 
15 de março, junto da 

esposa Rosa e dos filhos 
Andrei e Laura

Ana Maria Costa e Silva 
celebra mais um ano de 

vida na terça, dia 16, 
com o pai Elias, o marido 

Carlos, o filho e a nora

Basílio Saconi Neto 
muda de idade na terça, 
16 de março, e recebe o 
carinho da esposa Dida e 

de toda a família

Camila Grando Eller 
comemora aniversário 

na terça, dia 16, na 
companhia do marido 
Everaldo e dos filhos

O marido Pernambuco, 
o filho Gabriel e família 
parabenizam Fabiana 

Carvalho dos Santos pelo 
níver na terça, dia 16

Giseli Morelli Trevisan 
vai assoprar velinhas na 
terça, dia 16, e recebe as 
felicitações da mãe Maria 

Inês e dos familiares

Tadeu Dutra Milani 
completa 11 anos anos 

na terça, dia 16, e ganha 
beijos dos pais, dos 
irmãos e da família

Viviane Xavier celebra 
mais um ano de vida na 

próxima terça, 16 de 
março, na companhia 

dos familiares

Waltinho Butignoli 
aniversaria na terça, 
16 de março, com a 

esposa Maísa e os filhos 
Dênis, Danilo e Ricardo

Ana Carolina Falcão 
Bertola, filha de Thaís 

e Mauro, completa sete 
anos na quarta, 17 de 

março, junto da família

A esposa Monique, o 
filho Lorenzo e familiares 

parabenizam Evandro 
Rodrigues pelo níver na 

quarta, 17 de março 

Os pais Gê e Silvia, 
os irmãos e os avós 

parabenizam Geraldo 
Fré Jr. (Gegê) na quarta, 

17 de março

Gustavo Alsaro 
recebe os parabéns da 
mãe Vânia, do irmão 

Lucas e da tia Vera na 
quarta, 17 de março

Hilda Vioto Búffalo vai 
assoprar velinhas na 
quarta, 17 de março, 

junto dos filhos Sandra e 
Fernando e dos netos

Os pais Ederli e Rafael e 
o irmão Lucas felicitam 
Isabela Rapete de Paula 

pelo aniversário na 
quarta, 17 de março

Bolo da quarta, 17 de 
março, será para Lilian 
Bertola, que comemora 

a data com o marido 
William e a família

Luciane Valério receberá 
flores e telefonemas

pela passagem da nova 
idade na próxima 

quarta, 17 de março

A esposa Mariana, o 
filho Antonio e a família 

parabenizam Márcio 
Pazotto pelo aniversário 
na quarta, 17 de março

Moacyr Goldoni rasga 
folhinha na quarta, 

dia 17, ao lado dos pais 
Celita e Valtinho e dos 
filhos Henrique e Igor

Murilo Fré aniversaria 
na próxima quarta, 17 

de março, na companhia 
dos pais Gê e Silvia, dos 

irmãos e da família

Natália Schincariol será 
festejada pelo marido 

Rodrigo, pelos pais 
e pelos familiares na 
quarta, 17 de março

Rodrigo Polastri (Pola) 
festeja nova idade na 
quarta, 17 de março, 

com a namorada Graziela 
Gobo e familiares

Roberta Landucci Catto 
recebe o carinho do 

marido André, do filho 
Leonardo e da família na 

quarta, 17 de março

Sergio Pareschi 
celebra nova idade na 
próxima quarta, 17 de 
março, na companhia 

dos familiares

O marido Admir, o filho 
Eduardo e toda a família
enviam as felicitações 
para Vilma de Oliveira 
na quarta, 17 de março

Ana Sacconi assopra 
velinhas na quinta, 18 
de março, e recebe os 

cumprimentos dos pais, 
do filho e dos amigos

Claudia Scudeler Larre 
muda de idade e rasga 

folhinha na próxima 
quinta, 18 de março, 
junto dos familiares

Sexta-feira, 12 de março de 2021 17jornalnossafolha.com.br



18 Sexta-feira, 12 de março de 2021 Nossa Folha . 61 anos

Donatella e Lorenzo
DOIS ANINHOS

Em Cerquilho, Donatella e Lorenzo Fakri, filhos gêmeos de 
Fellipe Fakri e Mônica Barreira, completaram dois aninhos no do-
mingo, 7 de março, na companhia dos pais e do irmão Pietro. 
A festa só para registrar a data especial não teve convidados. 
A decoração do tema Mickey & Minnie foi assinada pela Selma 
Sebastiani, da Castelo Encantado. Já o bolo e os doces foram pre-
parados pela Nilce Dela Torre.

Arquivo familiar

ANIVERSARIANTES

Elaine de Paula 
comemora nova idade 

na quinta, dia 18, e 
recebe os cumprimentos 
da família e dos amigos

Gabriel Rodrigues faz
13 anos na quinta,

 dia 18, ao lado dos pais 
Denys e Darina, do irmão 
Miguel e dos familiares

Hercules Fernandes 
será festejado na quinta, 
18 de março, pela esposa 
Débora e pelos filhos Ana 

Luiza e João Gabriel

Os pais Cidinha e Beto, 
a irmã Gabriela e família 

cumprimentam Ivan 
Rocha pelos 21 anos na 

quinta, 18 de março

Ivania Trevizan 
comemora aniversário 

na próxima quinta, 18 de 
março, junto do marido 
Carlinhos e da filha Julia

Marli Ferreira Di Picoli 
recebe o carinho do 

marido, dos filhos, netos 
e família na próxima 
quinta, 18 de março

Mirna Maimoni 
muda de idade na quinta, 
18 de março, ao lado do 

marido Rafael, dos filhos, 
da nora e dos netos

O marido Luiz, os filhos 
Fabiano e Fagner, 

as noras e as netas 
parabenizam Palmira 

Bernardes na quinta, 18

Renan Comino Januário 
assopra velinhas na 
quinta, 18 de março, 
na companhia da mãe 
Cida e dos familiares

Sheila Pillon Lulia Jensen 
brinda nova idade na 

quinta, 18 de março, na 
companhia do marido 
Gustavo e da família

Silvana Thibes vai 
receber o carinho do 
marido Adriano, das 

filhas e dos genros na 
quinta, 18 de março 

Bolo da quinta, dia 18, 
será para Tatiani Porto, 
que festeja a data com 

o marido Giva e os filhos 
Caio, Thomas e Arthur

Carlos e Maria Tânia e Rogério Gabriela e César
BODAS BODAS BODAS

Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar

Curso online e gratuito 
ensinará produção de álbum

OPORTUNIDADE

A Prefeitura de Jumirim, 
através da Secretaria de Cultu-
ra, Esportes, Turismo e Lazer, 
em parceria com o Sesc Pira-
cicaba, realiza o curso online 
e gratuito de produção de ál-
bum musical independente 
ministrado pelo músico, com-
positor e produtor Plinio PB.

De acordo com o cronogra-
ma, serão apenas 10 vagas e as 
inscrições se encerram na pró-
xima terça, 16 de março, tendo 
que ser feitas diretamente no 
site inscricoes.sescsp.org.br.

Vale ressaltar que a pro-
gramação, em formato digital, 
ocorrerá nas quintas e sába-
dos, 19 às 20h30, e terão e as 
oito datas escolhidas para esta 
capacitação online foram: 24, 
26 e 31 de março e 2, 7, 9, 14 e 

16 de abril.
Segundo informou o pre-

feito Daniel Vieira (DEM), este 
workshop tem como objetivo 
transmitir a capacitação ne-
cessária para os participantes 
aprenderem a gerenciar todo 
o projeto de produção de um 
álbum musical independente 
e, ainda, terem conhecimento 
do passo a passo do que não 
pode faltar neste processo, da 
concepção ao lançamento. 

A ação com o Sesc Piracica-
ba visa capacitar e estimular, 
principalmente, os profissio-
nais da área musical amadora 
a iniciar o processo de produ-
ção independente usando téc-
nicas profissionais. 

Mais informações pelo tele-
fone (15)3199-9800.

Em Cerquilho, Carlos Alberto Lorenzetti e Maria Aparecida 
Prado Lorenzetti brindarão 42 anos de amor, cumplicidade e leal-
dade na segunda, 15 de março, junto dos filhos Danilo e Rodrigo, 
da nora Gabriela e dos netos Mariana, Ana Júlia e Matheus. Rece-
bam do Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Espessartita!

Em Tietê, Tânia Regina Botêga de Luca e Rogério de Luca com-
pletarão 31 anos de união matrimonial na terça, 16 de março, na 
companhia dos filhos Thauani, Thami e Thales e de toda a famí-
lia. Os amigos do Nossa Folha enviam os parabéns pelas Bodas 
de Hiddenita!

Em Tietê, Gabriela Gibin e Emerson César Infante, proprietá-
rios do Buffet & Restaurante César, vão comemorar nove anos de 
casados na próxima quarta, 17 de março, ao lado dos filhos João 
Pedro, Ana Carolina e José Joaquim. Seguem as felicitações pelas 
Bodas de Pedra da Lua!



Coronel Raphael Augusto 
de Moura Campos, chamado 
entre os familiares e amigos 
de Nhô Faé, nasceu na Fre-
guesia da Santíssima Trinda-
de, hoje Tietê, em 28 de outu-
bro de 1842, da união de João 
de Moura Campos e Anna 
Candida de Souza. Seu avô 
paterno foi o tenente Raphael 
de Moura Campos, natural de 
Sorocaba, casado com Emília 
de Arruda Campos, de Porto 
Feliz.

Em Tietê, Nhô Faé ocu-
pou vários cargos públicos, 
como vereador, suplente de 
delegado de Polícia e juiz de 
paz. Em 1880, acompanhan-
do a marcha para o Oeste 
Paulista, mudou-se com sua 
esposa para Botucatu, onde 
se tornou fazendeiro de gran-
de prestígio. Ali empenhou 
todos os esforços capitais, 
frutos da agropecuária, para 
o desenvolvimento daquela 
cidade, tornando-se, inclusi-
ve, prefeito por um ano.

Como vereador, por vá-
rias vezes, ocupou a função 
de presidente da Câmara 
Municipal. Como delegado 
de Polícia, teve atuação de-
cisiva na manutenção da or-
dem pública ameaçada por 

agitações políticas. Também 
tornou-se fundador do Clube 
24 de Maio e sócio-fundador 
da Santa Casa de Misericórdia 
Botucatuense, assim como 
contribuiu para a criação da 
Diocese de Botucatu e para 

a instalação do Seminário 
Diocesano. Exerceu, ainda, o 
cargo de juiz de paz por di-
versas oportunidades. 

Era muito entusiasta com 
a Educação. Por esse motivo, 
levou para Botucatu a consi-

derada segunda escola do Es-
tado, a Escola Normal, hoje, 
Escola Estadual “Cardoso de 
Almeida”. 

Coronel Raphael Augusto 
de Moura Campos era pro-
prietário de terras, locali-
zadas entre Botucatu e São 
Manoel, à beira da Rodovia 
Marechal Rondon, proprie-
dades estas denominadas Fa-
zenda Moura, onde ele abriga-
va órfãos e desempregados, 
que, muitas vezes adotavam 
seu apelido e por lá ficavam 
até o fim  de suas vidas. 

Foi casado com sua prima 
Anna Joaquina de Arruda, 
filha de filha de João Baptis-
ta de Souza e de Salomé de 
Arruda Campos. Desta união, 
teve seis filhos: Salomé, Anna 
Cândida, Raphael, Antonio, 
Eulália e Cantídio.

Tornou-se um político de 
grande inteligência e prestí-
gio, segundo descreve o site 
Histórias de Botucatu, sendo 
um dos poucos que possuía o 
dom de inspirar confiança ex-
trema até aos que mais dele 
se afastassem.  

Faleceu na Capital do Es-
tado em 9 de abril do ano de 
1918, sendo sepultado em 
Botucatu.

Além de coronel, fazendeiro de prestígio e grande entusiasta da Educação, tornou-se prefeito e presidente da Câmara Municipal de Botucatu

Saiba quem foi Raphael Augusto de Moura Campos

Coronel Nhô Faé faleceu em 9 de abril de 1918, 
na Capital do Estado, e foi sepultado em Botucatu
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BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

edição traz Ana Lúcia Bertola 
Simonetti, Rosanira Angelina 
Machado, Fernanda Maria San-
son, Maria Beatriz Junqueira 
Caldas, Terezinha do Carmo 
Foltran e Cibele Maria Orsoli-
ni, debutantes do ano de 1980 
em Tietê.

No bate-bola da época, 
publicado pelo jornal Nos-
sa Folha, Ana Lúcia, filha de 
Aguinaldo Aleixo Simonetti e 
Helena Aparecida Bertola Si-
monetti,  estudava na Escola 
“Plínio Rodrigues de Morais” 
e sonhava ser fonoaudióloga. 
Para ela, a “nova mulher” de-
veria ser ativa, culta e femini-
na.

Rosanira, filha de Jair Fran-
cisco Machado e Beatriz Vero-
nezzi Machado, era aluna da 
Escola “Carlina Alves de Lima”.  
Seus planos eram cursar Artes 
Dramáticas. Segundo ela, a 
mulher não deveria ser preo-
cupar tanto com o movimento 
feminista, mas sim com o mo-
vimento feminino.

Fernanda, filha de Antonio 

Deodoro Sanson (Dô) e Ione 
Silva Sanson, estudava na Es-
cola “Carlina Alves de Lima” e 
pensava em ser médica-vete-
rinária ao mesmo tempo em 
que adorava dançar e patinar. 
Na época, ela disse que via a 
“nova mulher” subir uma es-
cada muito longa, onde o final 
ainda era uma miragem.

Terezinha do Carmo Fol-
tran, filha de José Antonio 
Foltran e Maria Concília de 
Araújo Foltran, era aluna da 
Escola “Plínio Rodrigues de 
Morais”. Naquele ano de 1980, 
ela sonhava ser médica e acre-
ditava que a mulher precisava 
ser mais independente, culta e 
feminina.

Maria Beatriz, filha de José 
Eduardo Junqueira Caldas e 
Olga Maria Assumpção Jun-
queira Caldas, estudava na Es-
cola “Carlina Alves de Lima”.  
Estava em seus planos daque-
la época cursar Odontologia. 
A “nova mulher” para ela ti-
nha que continuar feminina e 
responsável e um pouco mais 
para a antiga.

Acervo NF

Nascida em Tietê, em 19 de dezembro de 1965, Adriana 
Fuza é filha de Luiz Pasquali Fuza (in memoriam) e de Marga-
rida Tonon Fuza e irmã de Paulo e Cesar. Tem duas sobrinhas 
Julia e Sofia e namora o também professor Ednei Caloccini. Foi 
diretora da Escola Municipal de Ensino Integral (Emei) “Pierina 
Gaiotto” e professora na Rede Municipal de Ensino nas cidades 
de Tietê e de Cerquilho. Atualmente, está aposentada. 

Eu sou: uma sagitariana que adora aventuras e ama os ani-
mais.

Sinônimo de beleza: a natureza.
Cantor e cantora: Flávio Venturini e Marisa Monte.
Ator e atriz: Lima Duarte e Fernanda Montenegro.
Sonho: Viajar pelo mundo.
Amor: É o sentimento que faz com que a vida continue.
Solidão: Às vezes, é necessária.
Deus: Transcendência Humana. Aquele que você não vê, 

mas sente!
Religião: Católica.
Filme: “Como Estrelas na Terra”. O filme conta a história 

de uma criança que sofre com dislexia e não é compreendida 
pelos professores e pais.

Sonho de consumo? Ter a vacina da covid-19 distribuída 
para todos.

Defeito: teimosia.
Qualidade: honestidade. 
Lugar: Ushuaia é uma cidade turística na Argentina - que 

fica no Arquipélago da Terra do Fogo, no extremo sul da Amé-
rica do Sul, conhecido como “fim do mundo”.

Lazer: Churrasco com a família e os amigos (antes da pan-
demia.

Livro de cabeceira: 365 com o Senhor. A leitura deste livro 
proporciona paz, serenidade, segurança, propósito de vida e 
alegria, além de nos levar a descobrir como somos amados 
por Deus.

Qual profissão escolheria se não fosse a sua: acredito que 
seria advogada.

Momento da vida para repetir: chegada em Milão.
Alegria: meus animais Chesco, Joaca, Kiki e Tina.
Decepção: a saúde no Brasil.
Receita contra o tédio: ter animais.
Tem saudades do que: do meu pai Luiz.
Amizade: os amigos são anjos que Deus nos envia.
Um amigo especial: minha mãe Margarida.
Palavra que riscaria do vocabulário: fome.
Ídolo: Jesus Cristo.
Frase: “Navegar é preciso; viver não é preciso” - Fernando 

Pessoa.
Nota dez para: o padre Julio Lancellotti.
Nota zero para: os maus-tratos contra os animais.
Um grande homem e uma grande mulher: meus pais.
Planos para o futuro: Viajar muito.
Recado: Sempre que puder, ajude alguém! O prazer da vida 

está em fazer o bem sem esperar retorno ou agradecimento! 
Dê o seu melhor e a vida sempre responderá com reciproci-
dade.

Cibele, filha de Paulo de 
Módolo Orsolini e Diva Maria 
Battistoni Orsolini, era aluna 
da Escola “Carlina Alves de 
Lima” e sonhava ser arquiteta. 
Para ela, naquele momento, as 

mulheres eram submissas por 
condição, mas independentes 
por opinião. Porém, muito be-
las, vaidosas e cheias de gra-
ça, portanto, jamais deveriam 
deixar-se masculinizar.

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)

O inesquecível Abel Rosa da Silva

Em 29 de julho de 1987, 
o município de Cerquilho 
vestia-se de luto e cobria-se 
de profunda tristeza. Nesta 
data, deixava a cidade rumo 
à eternidade Abel Rosa da Sil-
va, aos 87 anos.

Nascido em Redinha, Por-
tugal, em 21 de junho de 
1900, Abel Rosa, como era 
conhecido, chegou ao Brasil 
com apenas dois anos e o 
destino o trouxe para Cerqui-
lho.

Casou-se duas vezes. Do 
primeiro matrimônio com 
Maria Bueno da Silva, nasce-
ram Benedito Rosa da Silva, 
casado com Maria Gaiotto; 
Celi Rosa da Silva, casada com 
Paulo Souza Alves (pai do ex-
-prefeito de Tietê, Paulo de 
Souza Alves Filho); Ademar 
Rosa da Silva, casado com 
Helena Giovanetti; José Rosa 
da Silva, casado com Lucinda 
Ruy; e Acyr Rosa da Silva, ca-
sado com Maria Sebastiani.

Do segundo casamen-
to com Francisca Rodrigues 
de Almeida, nasceram Alice 
Rosa da Silva Gonçalves, ca-
sada com Durvaldo Gonçal-

ves; Maria Helena Rosa da Sil-
va Quadros, casada com José 
Carlos Quadros; e Ivete Rosa 
da Silva Campos, casada com 
José Moacir de Campos. 

Filho dos portugueses 
José Rosa da Silva e Rosa Sa-
raiva da Silva, Abel Rosa par-
ticipou ativamente da funda-
ção da Associação Esportiva 
São José, em 4 de outubro de 
1926, junto de José Orestes 
Corradi, José Modenezi, José 
Bonventi, Alfredo Massarico, 
Pedro Luvizotto, Pedro Ange-
lini, Emílio Biagioni, Fernando 
Grando, Antonio Candiotto, 
Natale Luvizotto, Luiz Mar-
con, Domingos Cattai, João 
Batista Paes, Luiz Grando, 
Afonso Passoto - entre mui-
tos nomes ilustres do esporte 
cerquilhense.

Prosseguindo a caminhada 
de vida, em 10 de janeiro do 
ano de 1953, em Cerquilho, 
na sede da Comissão Munici-
pal de Esportes, então instala-
da na rua dr. Soares Hungria, 
220, no Centro, João Camargo 
Madeira, então presidente do 
Conselho Deliberativo, anun-
ciava o resultado das eleições 

que, por aclamação e por una-
nimidade, elegia Abel Rosa da 
Silva para presidente.

Para o exercício de 53/54, 
sua Diretoria ficou assim 
constituída: Antonio “Tita” 
Souto (vice-presidente), Au-
gusto Luvizotto (segundo 
vice-presidente), Benedito Lo-
pes (secretário-geral), Oswal-
do Camargo (primeiro secre-
tário), Domingos Modenezi 
(segundo secretário), José Ma-
ria Luvizotto (primeiro te-
soureiro), Antonio Del Ben 
(segundo tesoureiro), Manoel 
Moreira (diretor esportivo) e 
Gattaz Ganem (diretor de fu-
tebol). 

A Comissão Auxiliar de 
Esportes esteve formada por 
Valdir Simonetti, Armando 
Luvizotto, Antonio Candiotto, 
Luiz Marcon, Américo Gaiot-
to, Antonio Amorim, Alfredo 
Massarico, Valdemar Bonven-
ti, Natale Luvizotto e João An-
tonio Plácido. Já o Conselho 
Fiscal tinha João Sanson, José 
Modenezi e David Módolo.

Como homem de negó-
cios, Abel Rosa surpreendeu. 
Pioneiro na linha de ônibus e 

comerciante de eletrodomés-
ticos, foi também o último 
subdelegado de Cerquilho. 
Como político, tornou-se mi-
litante do PSP, de Adhemar 
de Barros, com intensa ativi-
dade. Foi eleito vereador de 
Cerquilho na terceira Legisla-
tura, no período 3 de abril de 
1957 a 3 de abril de 1961, na 
gestão do prefeito José Ores-
tes Corradi. Na época, o Le-
gislativo era assim composto: 
João Sanson (presidente), Má-
rio Pilon, José Modenezi, João 
Grecchi, Arnaldo Rodrigues, 
Pedro Gayotto, Adib Ganem, 
João Batista Giriboni, Gildo 
Bellucci, José Marques, além 
de Abel Rosa.

Foi ele o pioneiro da via-
ção em Cerquilho, iniciando 
os negócios com transporte 
coletivo em 1926, fazendo o 
trajeto Cerquilho/Tietê com 
a primeira jardineira, da qual 
o próprio era mecânico, bor-
racheiro e motorista.

Este ilustre cidadão fale-
ceu em 29 de julho de 1987, 
na Santa Casa de Tietê, sendo 
velado e sepultado no Cemi-
tério Antigo de Cerquilho.

ESPAÇO ABERTO

Ana Lúcia

Terezinha

Rosanira

Beatriz

Fernanda

Cibele



20 Sexta-feira, 12 de março de 2021 Nossa Folha . 61 anos


