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Divulgação

VIDA LONGA

Governo
do Estado
libera
recursos
Na sexta, 5 de novembro,
Tietê recebeu o secretário de
Estado da Habitação, Flávio
Amary, para oficializar o início
das obras do Programa Estadual Vida Longa e anunciar a
liberação de mais R$400 mil
para infraestrutura do CDHU
pelo Programa Especial de
Melhorias para Tietê. Na ocasião, o prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) assinou o convênio
que garantirá os benefícios.
Página 3

CARDIOLOGIA
Pedro Massa e Fábio Tomazela estiveram na escola “Carlina”

CULTURA E ARTE

CD de Cornélio Pires
chega a estudantes
Apresentação e lançamento da obra “Todas as modas da turma caipira
de Cornélio Pires” é uma ação de contrapartida do edital Proac
DESTAQUE - Em Tietê, na sexta, 5 de novembro, a escola
municipal “Carlina Alves de
Lima” recebeu os músicos e
compositores Pedro Massa e
Fábio Tomazela para o lança-

mento do CD “Todas as modas
da turma caipira de Cornélio
Pires”.
Apresentação cultural em
homenagem ao pai da música
caipira no Brasil ocorreu na

sala do terceiro ano do Ensino
Fundamental, sob os cuidados
da professora Vera Citroni,
que recepcionou a ação com
alegria.
Página 12

Dr. Fábio
Gaiotto e
os “dois
corações”
Em 10 de novembro deste ano, por meio da edição
2.763, a Revista VEJA trouxe o
depoimento do urbanista Lincoln Paiva sobre as surpresas
e os medos envolvidos em seu
transplante cardíaco realizado
no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, pelas mãos
do cerquilhense e cirurgião
cardíaco, dr. Fábio Gaiotto.
Página 8
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Editorial

Agenda

Pelas vidas alheias!

ATIVIDADES O Grupo Vivendo Feliz, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, retomou as
atividades de lazer e convivência voltadas à Terceira Idade
de Tietê. As informações sobre
as atividades, datas e horários
disponíveis serão disponibilizadas através dos telefones
(15)3282-1708 e 3282-5630.

ao vivo pelo YouTube.

PIZZA SOLIDÁRIA Nesta
sexta, 12 de novembro, haverá
a 2ª Pizza Solidária em prol do
Educandário “Rosa Mística”.
Serão comercializados três
sabores: muçarela, calabresa e
frango. O valor é R$25 e a retirada ocorrerá no salão de festas da entidade, com entrada
pela rua Lara Campos, das 15
às 19 horas. Reservas ou mais
informações pelos telefones
(15)3282-1721 ou 99693-4682.

LIVE 2 A advogada Ana
Carolina Fabri chega para uma
live com a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, na quarta,
17 de novembro, às 20 horas,
no @damanarodrigues no Instagram. Na oportunidade, vai
contar sobre suas principais
ações como advogada.

Desde quando o mundo é mundo, as pessoas procuram diferentes formas de se comunicar com Deus para se sentirem bem.
O Brasil, por exemplo, é um País bastante religioso, inclusive coloca a religião em setores que deveriam ser laicos.
Mesmo assim, apesar de toda essa multidão que frequenta
igrejas, cultos, terreiros e outros locais, ainda assim assistimos a
cenas de total falta de compaixão em relação ao próximo.
O pior é que, ao lado dessa violência explícita, ainda há a violência velada e indireta, também extremamente prejudicial. Muitas pessoas, inclusive, conseguem ser muito melhores na rua que
em casa. Encenam uma figura boníssima na sociedade, no entanto, transformam os seus lares em verdadeiros infernos, sendo
cruéis nas mais variadas formas.
Por isso, é sempre atual (ainda que repetitiva) a frase: “exemplos e atitudes valem muito mais que discursos e palavras”. Desse modo, tenhamos cuidado e muita observação com aqueles
indivíduos que anunciam frases bonitas e argumentam com propriedade. O que vale mesmo é a forma como vivem e o que têm
dentro do coração, verdadeiramente. Concorda?
Dessa forma, percebemos que vivemos em uma sociedade
muito carente de amor, de respeito, de empatia e de se enxergar
no outro. Muitos de nós, por várias razões e aqui jamais julgadas,
não aceitam ou não entendem que a vida também corre fora da
gente e que ela se estende muito além da nossa zona de conforto. Mas, para entender tudo isso, as pessoas têm que cuidar do
que ocorre dentro delas, principalmente dos seus sentimentos e
pensamentos.
É fato que, quando se procura Deus, é preciso, além de encontrá-lo na igreja, praticar o papel social ensinado em seus mandamentos, assim como melhorar a capacidade de se relacionar e de
fazer diferença positiva em vidas alheias.
Como se vê, muitas pessoas se contradizem diariamente, fingindo ser o que não são. Muitas tentam expiar suas culpas em
locais religiosos, fazendo caridade como obrigação, na tentativa
de receber perdão, porque, na verdade, têm consciência do mal
que espalharam ou ainda espalham. Porém, de nada adianta orar
e continuar praticando os mesmos erros. A religião está dentro
de cada um e só existe na prática. Porque religião não se discute,
pratica-se e o Reino de Deus não é uma simples condição no coração dos cristãos.
Por conta disso, nesta data de hoje, a sugestão que fica é:
vamos utilizar o sermão nas nossas relações pessoais? Mesmo
porque, independentemente da religião escolhida por cada um,
o que vale mesmo é o eco que as palavras de Deus provocam
no seu dia a dia e nas suas ações. Até mesmo aqueles que não
seguem uma determinada religião, mas acreditam em Deus, para
todos estes o importante nesta vida é o esforço de fazer o bem
mesmo diante de tantas adversidades e impedimentos.
O que se propõe neste editorial não é tarefa fácil nem tampouco rápida. Purificar a si mesmo e colocar esses ensinamentos
em prática requer muito foco. Por isso, não desista! Afinal, podemos desistir de muitas coisas na vida, mas não podemos deixar
de seguir os ensinamentos de Deus. Ele é a nossa salvação e a
nossa real motivação. Concorda?

PARA ENCERRAR
“Creia no bem e na força maior que nos move. Creia em dias
de paz e que a felicidade acontece quando nos colocamos a favor
de todo o bem, em tudo e para todos” - autor desconhecido.

LIVE 1 Hoje, 12 de novembro, às 20 horas, pelo perfil
@damanarodrigues no Instagram, a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, fará uma
live com o presidente da Associação Voluntários Anônimos
de Cerquilho (Avac), Marco
Antonio Sicchierolli, para falar
sobre as principais ações da
associação e da importância
da adoção consciente.
BAZAR 1 Em Tietê, a igreja
São Vicente de Paulo, no bairro
Cornélio Pires, promove bazar
beneficente em prol do Recanto “Rogério de Souza”. Neste
sábado, 13 de novembro, o
horário será das 8 às 16 horas.
Neste domingo, dia 14, o atendimento ocorrerá das 8 às 12
horas e, no feriado da segunda, dia 15, das 8 às 12 horas.
ORDENAÇÃO A Arquidiocese de Sorocaba realiza a
ordenação sacerdotal dos sacerdotes de Cerquilho, Sérgio
Murilo Scudeler, Bruno Bressani Navarro e Lucas Monteiro
Nunes neste domingo, 14 de
novembro, às 15 horas, na Paróquia São João Batista e Imaculada Conceição, em Sorocaba. No dia, haverá transmissão

Bicadinhas da semana
CONVITE A sessão solene
de outorga do Título Doutor
Honoris Causa ao professor,
poeta e advogado, Carlos de
Assumpção pela Universidade
Estadual Paulista será na quarta, 17 de novembro, às 16 horas, na rua Quirino de Andrade, 215, em São Paulo.

BAZAR 2 A Paróquia Nossa
Senhora Aparecida de Tietê realiza no sábado, 20 de novembro, a partir das 9h30, bazar
beneficente no salão de festas
no bairro Paraíso.
NOVEMBRO AZUL - Nos
dias 20 e 27 de novembro, das
8 às 16 horas, na Policlínica de
Cerquilho haverá campanha
para reforçar a importância da
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e
pênis. Serão realizados testes
rápidos (HIV, sífilis e hepatites
B e C), consulta de Urologia e
Clínica Médica. Não será necessário agendamento prévio
para consultas.
BAZAR 3 Em Tietê, o Educandário Rosa Mística divulga
a programação do Bazar de
Fim de Ano. As datas de novembro serão 26, 27 e 28 e,
as de dezembro, dias 1º, 4, 8
e 11. Estarão à venda peças de
cama, mesa e banho, além de
roupas adulto e infantil.
MIAUJUDE Por meio do AiqFome, está sendo preparado
para sexta, 26 de novembro,
no Bhai Bar & Balada, em Tietê,
o Samba da Miaujude. Evento
terá como atrações a Bateria
da Escola de Samba Tornado,
além do Samba do Gusta e do
Dj Felipe Mello.

LULUZINHAS As borboletas do jardim contaram que o Clube da Luluzinha, comandado pelas amigas Carmen Rose, Célia
Carniel e Célia Biscaro, programou todo o roteiro de shows e
espetáculos para o ano de 2022. Elas estão empolgadíssimas!
Agora, segundo as borboletas, só resta divulgar por onde elas
vão passar nesta espécie de ‘turnê’ das CCCs!
ÁRVORE DE CERVEJA As más línguas disseram que César
“Boninho” Guitte está procurando “sementes” de cerveja Sub-zero para plantar no quintal de casa e ter uma árvore que dá cerveja
o ano todo, assim como em um vídeo que está viralizando no Facebook e mostra um homem “colhendo” latas de cerveja de uma
árvore. Quanta criatividade!
CINDERELA As borboletas do jardim falaram que o Shopping
Giardino também tem sua Cinderela. Trata-se de Valéria Vallerini, proprietária da Ótica Vallerini. Mas, ao invés dela perder o
sapato, Valéria perdeu um dos brincos pelo shopping.
GALO DA MADRUGADA As más línguas disseram que Jorge Cavalcante tem um toque de celular muito motivacional.
Para alertá-lo de seus compromissos, a qualquer hora do dia, o
toque do seu celular é o som de um galo cantando. Para quem
está por perto, logo pensa que está na roça.
PAIS E FILHOS As más línguas comprovaram que nem sempre o time de coração dos pais é o mesmo dos filhos. Não é
mesmo Alberto Giovanetti Filho (Bertinho) e Darci Cristo? Enquanto Bertinho é torcedor do Santos, o filho Felipe Amancio
Giovanetti é corintiano. Já os filhos do corintiano Darci Cristo,
Ju e Du Cristo, são palmeirenses.
PEDALADAS DA FAMA As borboletas do jardim contaram
que o ciclista Bene (ex-Volks) foi visto, dias desses, todo estiloso pedalando por Cerquilho. Há quem diga que Bene até acabou
sendo confundido com o famoso ciclista Lance Armstrong. Poderoso, hein, Bene?
TRISTE Espalharam por aí que o corintiano Édie “Salim” Honório ficou todo triste quando soube que Ademir Modanesi, a
Enciclopédia Ambulante de Tietê, esteve na redação deste semanário e não foi vê-lo em sua casa. Agora, Édie quer saber quando
Ademir dará o ar da graça para ser entrevistado por ele. Olha só!
SEM PÉROLAS As más línguas desconfiam que Paulinho Marteline esteja vivendo um momento de retiro espiritual ou mês
sabático. Tudo porque o homem não tem filosofado nem postado suas famosas “pérolas” no Facebook. O povo quer saber o que
houve com Paulinho.
A MILHÃO Os fofoqueiros de plantão comentaram que Gilson
Santos Machado, o popular Gilsão Paeh, famoso pintor e comentarista da Órion TV, vai ficar milionário porque não para de trabalhar. O corintiano vive na labuta. Este é um homem esforçado!
CAMPEÃO DE VENDAS As borboletas do jardim contaram
que Ricardo “Bial” Pupato é o campeão de vendas dos talões
e números em prol das festividades religiosas. Dá-lhe, Pupato!
LEITOR NOTA MIL Espalharam por aí que Usiel Gomes de
Almeida, morador do bairro Jardim da Serra, na cidade de Tietê,
é leitor assíduo deste semanário, principalmente das piadas de
Édie Honório.

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 13 de novembro
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 11 horas (casamento) e às 19 horas.
SANTA TERESINHA: às 16 e 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19h30 (1ª Eucaristia).
DOMINGO: 14 de novembro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas (1ª Eucaristia).
PERPÉTUO SOCORRO: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
PERPÉTUO SOCORRO: às 10 horas (1ª Ecaristia).
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: 10 horas (1ª Eucaristia), às 15 horas (Ordenação Presbiteral Diac Lucas)
e às 19h30 (1ª Eucaristia).
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado às
19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.
NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
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PROGRAMA VIDA LONGA

Governo do Estado anuncia liberação de recursos
O empreendimento, batizado como Tietê “G”, integra a política habitacional do Estado de São Paulo com caráter protetivo ao idoso
Na sexta, 5 de novembro,
Tietê recebeu a visita oficial do
secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary, para oficializar o início das obras do
Programa Estadual Vida Longa
e anunciar a liberação de mais
R$400 mil para infraestrutura
do CDHU pelo Programa Especial de Melhorias para o Município de Tietê. Na ocasião, o
prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
assinou o convênio que garantirá a referida obra em terreno
da Prefeitura.
O empreendimento, batizado como Tietê “G”, integra a
política habitacional do Estado
com caráter protetivo ao idoso, ofertando para o município um condomínio completo,
tendo área de lazer, academia
ao ar livre e espaço gourmet.
Projetado para 28 unidades
habitacionais, seguindo parâmetros de acessibilidade e segurança, o Tietê “G” terá um
conceito arquitetônico adaptável para permitir facilidade no
uso da moradia por qualquer
idoso com dificuldade de locomoção temporária ou permanente.

Divulgação PMT

OCORRÊNCIAS

PM de Tietê prende indivíduo
procurado por roubos

Autoridades recepcionaram o secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary
Em discurso, o prefeito
ressaltou a importância deste
novo investimento público no
município de Tietê e agradeceu o empenho do secretário
de Estado, Flávio Amary, junto
ao governador João Doria e do
vice-governador Rodrigo Garcia, ambos do PSDB.
VIAGEM - O prefeito Vlamir Sandei e o Presidente do
Sindicato Rural de Tietê, Tony
Persona, estiveram na sede do
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com a finalidade de estreitar os laços
e garantir maiores benefícios
para o município.
Foram atendidos pela diretora da Federação da Agri-

cultura e Pecuária do Estado
de São Paulo (Faesp), Adriana
Menezes da Silva. Participaram da reunião os secretários municipais Rodrigo de
Andrade Modolo (Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável), Luiz
Carniel (Serviços) e Paulo
Fuza (Administração e Modernização).
Sandei e Persona, acompanhados por secretários municipais e pelos vereadores
Adriano Aronchi (DEM), Júnior
Regonha (MDB), Manoel Modesto (Republicanos) e Mario
Junior (PV), estiveram também
na Secretaria de Estado da
Agricultura e Abastecimento e

foram recebidos pelo secretário Itamar Borges. Na ocasião,
o prefeito assinou convênios.
Segundo Sandei, o Governo do Estado disponibilizou
para Tietê R$850 mil para investimentos na melhoria das
estradas rurais, pelo Programa
Melhor Caminho; confirmou
a execução do convênio pelo
Programa Rotas Rurais, e a liberação de uma caminhonete
4X4, cabine dupla, para atender o Programa Segurança no
Campo.
Itamar Borges destacou,
na ocasião, a alegria em estar
beneficiando Tietê e toda a população, principalmente a residente na área rural.

Na noite do sábado, 6 de
novembro, no município de
Tietê, a Polícia Militar (PM)
abordou um indivíduo que
trafegava em uma motocicleta
sem placa. Ao ser questionado, o elemento se identificou
com um nome falso. Ao observarem as caractetísticas do
rapaz, os policiais militares
verificaram se tratar do autor
de diversos roubos cometidos
no município.
Diante dos fatos, foi emitido um mandado de prisão,
sendo o acusado conduzido à
Delegacia de Tietê. Lá, ele permaneceu preso à disposição
da Justiça.
CONDENADO CAPTURADO 1 - Em Cerquilho, em 28 de
outubro, uma equipe da PM,
em patrulhamento, visualizou
dois indivíduos em um ponto
de ônibus. Estes, ao notarem
a presença da viatura policial,

demonstraram nervosismo e,
durante a abordagem, constatou-se pelo sistema da PM,
que um deles era procurado
pela Justiça pelo artigo 157, o
seja, por roubo.
Diante dos fatos, o acusado precisou ser encaminhado
ao plantão policial e lá permaneceu à disposição da Justiça
local.
CONDENADO
CAPTURADO 2 - Também, em Cerquilho, no sábado, 6 de novembro, uma equipe da PM,
acionada para atendimento
de ocorrência de desinteligência entre familiares, prendeu
outro procurado pela Justiça.
No local dos fatos, ao consultar o sistema da PM, houve
a confirmação. Este indivíduo
identificado também foi encaminhado ao plantão policial e
lá permaneceu à disposição
da Justiça.

PODER LEGISLATIVO

ELEIÇÃO

PL dos vereadores Regonha e Grigolon
garante valorização de produtos artesanais

Chapa “Novos Tempos na
Advocacia” recebe apoio

Fotos divulgação

Regonha e Grigolon
Na sessão da terça, 9 de
novembro, por unanimidade,
foi aprovado o Projeto de Lei
43/2021, de autoria dos vereadores Junior Regonha (MDB)
e Luis Grigolon (PV), referente
a alimentos artesanais de origem animal e vegetal.
Segundo os autores do PL,
o propósito deste projeto é o
de garantir normas com menor burocracia e maior sim-

plicidade para a elaboração e
comercialização de produtos
de origem animal e vegetal que
tenham atributos artesanais,
além de instituir no município
de Tietê o selo Artesanal, que
irá compor as embalagens destes produtos.
“Isso porque passamos a
ser procurados, constantemente, por comerciantes e
produtores artesanais, seja
de vinho, queijo, compotas,
linguiça e outros. Todos eles
relataram sérias dificuldades
na continuidade das suas atividades em razão da imposição das mesmas regras que
estão previstas aos produtos
industrializados. Segundo estes produtores, a elaboração
e a comercialização estavam
comprometidas pela imposição das mesmas regras que
servem aos produtos industrializados em muitos casos,
inclusive, descaracterizando
o próprio processo de elaboração daquele produto artesanal”, destacou Regonha.
Ainda segundo os autores
do PL, essa lei aprovada vem
atender ao anseio destes produtores, prevendo regras mais
simplificadas e com menor
burocracia, portanto, condi-

zentes e adequadas quando se
fala em produtos artesanais,
ou seja, elaborados, em muitos casos, de forma genuína,
singular e que mantém características tradicionais, culturais ou regionais, daquele comércio ou de seu produtor.
“São produtos elaborados
na forma predominantemente
manual e em pequena escala e que as normativas do industrializado inviabilizavam
a continuidade da sua produção e comercialização. É uma
produção com características
diferenciadoras de qualidade
e que dependem de habilidades transmitidas através de
gerações, receitas exclusivas
e, muitas vezes de fatores
ambientais próprios do local
de produção. Estamos nos referindo a uma gastronomia
típica artesanal, característica
própria de um estabelecimento comercial, de uma família
ou de uma determinada localidade de nosso município. E
com o propósito de resguardar este patrimônio imaterial
gastronômico da comunidade
que esta nova legislação prevê princípios normativos que
garantem regras simples e
menos burocráticas para a ela-

boração e a comercialização
destes produtos artesanais”,
acrescentou Grigolon.
O referido PL foi encaminhada para a análise do prefeito Vlamir Sandei (PSDB) para
a análise quanto a sanção da
referida norma.
Na mesma sessão ordinária falou-se sobre capinação
e limpeza do Lago da Serra,
assim como de medidas necessárias para o bloqueio da
proliferação dos pernilongos
que têm incomodado bastante os tieteenses.
Reparos na Emeb “Sarah
de Araújo Martins Bonilha” e
na Creche Municipal “Professor Aparício de Campos Madureira”, bem os problemas
existentes na quadra poliesportiva da “Emeb Professora
Maria José Dal Bo Giovanete
Polastre, foram relatados.
Por fim, os vereadores
aprovaram a “Medalha Pirapora de Curuçá” a João Vitor
Brunheroto Anacleto e conferiram o Título de Cidadã Tieteense à compositora Valéria
Rodrigues Dias Velho.
Os vereadores voltam a se
reunir na Câmara Municipal
na próxima terça, 16 de novembro.

Divulgação

Grupo de Tietê se reuniu com o diretor e secretáriogeral da OAB/SP, Aislan de Queiroga Trigo
Em Tietê, na terça, 9 de novembro, a chapa “Novos Tempos na Advocacia”, composta
pelos advogados José Antônio
Rosa da Silva, Sergio Luiz Pereira Leite, Viviane Iusif Alves,
Marcos Roberto Forlevize Santarém e Isabela Garrido Bandeira, que concorrem aos cargos da Diretoria da OAB 134ª
Subseção de Tietê, se reuniu
com o diretor e secretário-geral da OAB/SP, Aislan de Queiroga Trigo, sua esposa a Dra.
Taciana Queiroga e Pedro Boareto, apoiadores do advogado
Caio Augusto Silva dos Santos,
que concorre à Presidência da
OAB em São Paulo. Também

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

participaram do encontro Mário Fernando da Silva e Maria
Cristina Brizotti Zamuner.
No evento, foram discutidos temas como ética e disciplina, direitos e prerrogativas,
assistência judiciária, mulher
advogada, jovem advocacia,
entre outros, com o objetivo
de proporcionar a troca de
ideias, experiências e o diálogo sobre temas de interesse
dos profissionais do Direito da
Subseção de Tietê/SP.
Na ocasião, foi firmado
apoio da chapa à reeleição do
advogado Caio ao cargo de
presidente da Seccional de São
Paulo da OAB.
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EM CERQUILHO

Prefeito Zé Roberto visita o novo Distrito Industrial
No local, o Saaec informou que construirá uma caixa d’água e, em um terreno próximo, implantará a nova Estação de Tratamento de Esgoto
Nesta semana, em Cerquilho, o prefeito Zé Roberto
Pilon (Cidadania) visitou as
obras de infraestrutura que
estão sendo realizadas pela
Prefeitura no novo Distrito Industrial. “Há algum tempo, o
Poder Executivo concluiu, no
local, a implantação de guias,
sarjetas e iluminação com recursos próprios da Prefeitura
e o Serviço Autônomo de Água
e Esgoto de Cerquilho (Saaec)
colocou a tubulação da rede de
água potável e da rede de coleta de esgoto”, disse o prefeito.
Atualmente, segundo Pilon, no Distrito Industrial está
em andamento a pavimentação, que utiliza R$177 mil de
recursos próprios da Prefeitura, R$643 mil da emenda destinada pelo deputado federal
Guilherme Mussi (Progressista) e R$400 mil da deputada estadual Damares Moura
PSDB), essa última em fase de
licitação.
No local, o Saaec construirá uma caixa d’água e, em um
terreno próximo, implantará a
nova Estação de Tratamento
de Esgoto para atender o novo
Distrito Industrial, além do
Loteamento Ribeiro, em fase
final de regularização.
RECAPEAMENTO - A Prefeitura de Cerquilho segue recapeando ruas e avenidas do
município, através do recebimento de emendas estaduais

Divulgação PMC

Segundo Pilon, a pavimentação utiliza recursos
próprios da Prefeitura e de emendas de deputados
e federais.
Recentemente,
trechos
das ruas Paraíba e Bento Souto foram recapeadas através
da emenda parlamentar, de
R$150 mil, do deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL).
Já com um repasse federal
de R$287 mil, houve o recapeamento de trechos das ruas
Tuiuty, Vereador Antonio Modena, Domingos Nunes, Otílio
Sanson e Benedito Rosa da
Silva.
EMPREGO - O município
de Cerquilho mantém o ritmo
positivo de geração de postos
de trabalho, acumulando de
janeiro a setembro deste ano,
saldo positivo de 1.013 novas

ASSINE

(15)3282-5133

vagas abertas, segundo o Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), no
Ministério da Economia.
De acordo com a Prefeitura, nos primeiros nove meses
deste ano, foram 4.404 contratações e 3.391 demissões.
O município registra bom desempenho,
principalmente,
nos setores de serviço e na
indústria. No mês de setembro, o saldo também foi positivo com 545 contratações e
424 demissões, gerando 121
novas vagas. “Acreditamos na
retomada da economia como
um todo e trabalhamos junto
aos empresários e instituições
locais com objetivo de facilitar

processos, apoiar investimentos e garantir, principalmente,
mais empregos”, destacou o
Pilon.
REFORMA - Em Cerquilho, a Secretaria de Saúde e
Promoção Social informou
que o prédio do Laboratório
Municipal, localizado na rua
São José, 1080, na Nova Cerquilho, passará por uma reforma a partir de hoje, 12 de
novembro.
Em razão disso, a partir da terça, 16 de novembro,
temporariamente os exames
serão realizados em um novo
endereço: na UBSF São Francisco, localizada na rua Antônio
Modanez, 240, no bairro São
Francisco (Rua do Sesi), atendendo de segunda a sexta, a
partir das 7 horas.
Vale ressaltar que os pacientes que estão com exames
agendados nesta sexta, 12 de
novembro, serão reagendados
e a UBS, a qual pertencem, entrará em contato para informar a nova data.
Lembrando que o município de Cerquilo conta com
o Transporte Coletivo Tarifa
Zero para facilitar o deslocamento dos cidadãos. O itinerário e os horários de cada
ponto podem ser verificados
através do link https://www.
facebook.com/media/set/?vanity=PrefeituradeCerquilho&set=a.1246195829106674.

CÂMARA MUNICIPAL

Vereadores Vinicios Morás e
Dani Peev divulgam ações
O vereador Vinicios Morás
(Republicanos) encaminhou ao
jornal Nossa Folha duas indicações lidas e apreciadas na
sessão ordinária da Câmara
Municipal de Cerquilho na segunda, 8 de novembro.
Uma delas, requer que o
Poder Executivo Municipal inclua, nos projetos arquitetônicos para edificação ou reforma
dos prédios públicos do município, sistema de captação de
água das chuvas.
Segundo Vinicios Morás,
tal indicação se faz pertinente diante da instalação de reservatórios ou cisternas para
captação da água para fins de
economia, sustentabilidade e
preservação do meio ambiente. “A água coletada serviria
para a limpeza dos espaços
físicos diversos, jardinagem
e também reaproveitamento
nas descargas dos sanitários”,
disse.
Na mesma sessão, Vinicios
Morás e Daniele Peev, ambos
do Republicanos, indicaram ao
Poder Executivo Municipal que
crie um Centro de Referência
para Pessoas com Transtorno
do Espectro Autista. De acordo

com os dois edis, tal indicação
agregaria um atendimento
multidisciplinar com apoio de
fonoaudiólogo, terapeuta e pedagogo, além de atuar na parte
docente, realizar a assistência
e capacitação, promover a integração entre os autistas do
município e também aplicar a
Lei Estadual 17.158/2019, que
institui a Política Estadual de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Nesta semana, por meio
das redes sociais, a vereadora
Daniele Peev anunciou que esteve no gabinete da deputada
federal Carla Zambelli (PSL),
em Brasília, no Distrito Federal, e conquistou uma emenda parlamentar no valor de
R$100 mil.
Publicamente, Daniele Peev
agradeceu a parlamentar pela
indicação e revelou que estes
recursos serão usados na aquisição de equipamentos para
a área da saúde para o Centro de Referência da Mulher.
A edil justificou, ainda, que o
atendimento desta solicitação
proporcionará
atendimento
médico de qualidade.

FALECIMENTOS
ILDA MARIA REIS DA COSTA DIZ
Faleceu em Tietê, em 4 de novembro, Ilda Maria Reis da Costa
Diz aos 73 anos.
Falecida era casada com Antonio José Saconi Diz e deixou
os filhos Luiz André e Ana Carolina, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

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

LUIZA RIBEIRO PACHECO
Faleceu em Tietê, em 4 de novembro, Luiza Ribeiro Pacheco
aos 95 anos.
Falecida era viúva de Orlando Pacheco e deixou os filhos
Claudete e Suely, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
CARLOS EDUARDO GARCIA GUIMARÃES
Faleceu em São Paulo, em 5 de novembro, Carlos Eduardo
Garcia Guimarães aos 68 anos.
Falecido era viúvo de Valéria Iusif Dainez Guimarães e deixou
a filha Raquel, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
JOSÉ MARCIO MARCUZ TELAM
Faleceu em Tietê, em 11 de novembro, José Marcio Marcuz
Telam aos 57 anos.
Falecido era casado com Simone Alves de Castro Melo Telam
e deixou os filhos Maria Julia e Luiz Felipe, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

FALECIMENTOS
IRENE SCUDELER BETTINI
Faleceu em Piracicaba, em 3 de novembro, Irene Scudeler
Bettini aos 82 anos. Falecida era casada com Affonso Bettini e
deixou os filhos Marcia Cristina, Afonso, Sandra Aparecida e
Paulo Sérgio, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho.
NEUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 4 de novembro, Neusa Rodrigues
de Oliveira aos 68 anos. Falecida era viúva de Odilon José C. de
Oliveira e deixou o filho José Francisco, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho.
MARCELO DE OLIVEIRA ALCANCIO
Faleceu em Piracicaba, em 4 de novembro, Marcelo de Oliveira Alcancio aos 53 anos. Falecido era solteiro e deixou demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho.
ROSELI ANSELMO
Faleceu em Botucatu, em 5 de novembro, Roseli Anselmo aos
50 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de
Conchas.
GERALDO PANTOJO
Faleceu em Cerquilho, em 6 de novembro, Geraldo Pantojo
aos 79 anos. Falecido era divorciado de Meire de Campos Pantojo e deixou os filhos Pedro, José Geraldo, Rosemeire e Rodrigo,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho.
GEORGINA BATISTA DA ROCHA
Faleceu em Cerquilho, em 7 de novembro, Georgina Batista

da Rocha aos 93 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos José
(in memoriam), Maria Lourdes (in memoriam), Maria Lúcia (in memoriam), Izabel (in memoriam), Maria Helena, Daniel (in memoriam), Salvador, Ângela e Vanderlei, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque Municipal de Cerquilho.
TEREZINHA BETE GRECHI
Faleceu em Porto Feliz, em 7 de novembro, Terezinha Bete
Grechi aos 88 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Célia,
Odair, Sérgio e Gilberto, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
JOSÉ LAURO CELESTIN VICENTIN
Faleceu em São Paulo, em 7 de novembro, José Lauro Celestin
Vicentin aos 77 anos. Falecido era casado com Edna Maria Melaré
Vicentin e deixou os filhos Fábio, Raquel e Rafael, além de demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
ROSALINA VIEIRA FERREIRA
Faleceu em Tietê, em 3 de novembro, Rosalina Vieira Ferreira
aos 81 anos. Falecida era viúva de Sebastião Manoel Ferreira e
deixou os filhos Sebastião, Adolfo, Cleide, Neide e Mauro, além
de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Memorial Jardim do
Éden.
LUIZ GOMES
Faleceu em Tietê, em 6 de novembro, Luiz Gomes aos 74 anos.
Falecido era casado com Nizete Aparecida Cesar Gomes e deixou
a filha Meire, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
ONÉLIA DE NADAI FERREIRA
Faleceu em Cerquilho, em 9 de novembro, Onélia de Nadai
Ferreira aos 92 anos. Falecida era viúva e deixou o filho Anselmo,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerqui-

lho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho.
JOÃO ANTONIO STEFANI
Faleceu em Cerquilho, em 11 de novembro, João Antonio
Stefani aos 75 anos. Falecido era casado com Rosa de Oliveira
Stefani e deixou os filhos Marcelo e Daiane, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br
Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP
Telefones: (15) 3282-3744
3285-1960 . 99658-0967

Compra, Venda e Locação
LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR
ATENDER A TODOS
l Casa no Centro - Valor da locação:
R$650 mais 1/3 do valor mensal de IPTU =
R$35,87 (2021) = Total: R$685,87. Acomodações: 1 dormitório, 1 banheiro social, cozinha
e lavanderia. Não tem garagem. OBS: Terreno ao fundo é separado, não tem acesso.
l Casa no Centro - Valor da Locação:
R$750 + 50 % do IPTU R$55,05 = Total:
R$805,05. Excelente localização, de frente
para a Praça Central.Acomodações: Sobrado
- Piso Superior disponível, com 2 dormitórios,
1 banheiro social, sala e cozinha conjugados
e lavanderia.
l Residencial Beija Flor, Condomínio fechado de casas, 18 no total, sendo 9 casas
de cada lado = R$2.030. Acomodações: Sobrado - Piso Superior: 3 dormitórios, sendo 1
suíte e 1 banheiro social. Piso Inferior - Sala
e cozinha conjugados e 1 lavabo. Garagem
para 2 carros e lavanderia. Possui ponto para
ar condicionado na sala e nos 3 dormitórios e
infra estrutura para água quente. Fica na casa
- 2 ar condicionado, guarda roupas e armário
da cozinha. Possui box nos banheiros.
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa no Residencial Bertola = R$280.000
mil. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha americana, 1 banheiro social com box e
4 vagas na garagem. No fundo tem uma edícula grande. Área de serviço, churrasqueira e
banheiro social.
Obs.: Aceita veículo como parte do pagamento.
l Imóvel Comercial - Padaria no local Venda somente da instalação - Aluga o
prédio dai por R$2.500 mensais com energia solar já = R$ 150.000 mil. Salão comercial 116m² de construção, 2 banheiros, depósito de farinha, sala de produção e recepção
área da venda. Fica no imóvel a geladeira alto
serviço com 3 portas, freezer vertical de porta
de vidro novo, 2 balcões refrigerado, máquina
de cortar frio, balança eletrônica, mesa de 2
metros na recepção, 3 prateleiras de mercearia. Dentro tem mais 3 freezer, 1 geladeira de
inox com 6 portas e outras coisas mais que
tem lá dentro. 2 fornos a gás com instalação
de 45. Câmera fria e mais 2 mesas. Obs: A
venda é apenas dos equipamentos e a locação do Prédio.

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.

SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros
Ligue:

0800-118023 ou
(14)99165-1106

FRENTE AO MAR
Apto. familiar em
Santos - Canal 1
(avenida da praia)
Acomodação para
5 pessoas.
Para fins de semana,
temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou
(15)3282-6747
com Olga

ASSINE E ANUNCIE

(15)3282-5133

ARBOVIROSES

Semana de Mobilização
trabalha conscientização
Em Tietê, com a participação da população e da sociedade civil, a Semana de Mobilização para prevenção das
Arboviroses ocorre, de 8 a 12
de novembro, com o objetivo
de promover esforço concentrado nas ações de redução de
criadouros do Aedes aegypti.
Arboviroses são as doenças causadas pelos arbovírus,
que incluem os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre
amarela. A classificação “arbovirus” engloba todos aqueles transmitidos por insetos
e aracnídeos, como aranhas e
carrapatos. “É de fundamental
importância a mobilização social buscando união entre Poder Público e a população em
torno de interesses comuns
na redução do risco de adoecimento por arboviroses”, destacou o prefeito Vlamir Sandei

(PSDB).
As ações, em desenvolvimento, estão organizadas para
atingir a população sobre a
importância da conscientização de atos simples e de fácil
prevenção.
De acordo com a interlocutora municipal de Arboviroses,
Alessandra Zaratin Regonha, o
Cemitério Municipal de Tietê foi um dos locais visitados
pela equipe de Controle de
Vetores para eliminar potenciais de criadouros do Aedes
aegypti.
Ja nas Unidades Básicas
de Saúde (UBS) do município,
po meio da demonstração
de maquete, banners e folhetos, ocorre a orientação sobre
como se evitar a proliferação
do mosquito e a potencial possibilidade de adoecimento da
população.

AGENDA

Sindicato Rural de Tietê
anuncia cursos gratuitos

ADOÇÃO URGENTE

Divulgação Projeto MiauJude

Nesta semana, o Sindicato
Rural de Tietê, sob o comando de Tony Persona, divulgou
a agenda dos cursos gratuitos
do mês de novembro na sede
da entidade, na rua São Benedito, 169, Centro.
O primeiro será o curso de
animais peçonhentos, espécies, prevenção de acidentes e
primeiros socorros terá como
instrutor Adilson Carvalho da
Fonseca e está marcado para
quarta e quinta, 17 e 18 de novembro, das 8 às 17 horas.
Já o Curso de Artesanato

em Couro - Utilitários & Decorativos ocorrerá nos dias
22, 23, 24 e 25 de novembro
de 2021, também das 8 às 17
horas, e será ministrado pelo
instrutor Rafael Coelho dos
Santos.
Vale ressaltar que essas
capacitações gratuitas e com
vagas limitadas, oferecerão alimentação, material e certificado de conclusão.
Para participar, é preciso
fazer a inscrição pelos telefones (15)99749-9780 (Whatsapp) ou (15)3285-1244.

FIM DE ANO

Em Cerquilho, Fundo Social
abre bazar de artesanato

De porte pequeno, Marlon é um cão muito dócil. Ele foi resgatado de uma situação extremamente precária, pois sofria
maus-tratos. Hoje é um animal muito agradecido e feliz. Se
dá bem com cães e gatos. Está vacinado e vermifugado. Adote, Marlon. Mais informações pelo (15)99739-3002 ou acesse
miaujude.com.

Desde ontem, 11 de novembro, o Fundo Social de
Solidariedade de Cerquilho,
presidido pela primeira-dama
Valéria Florentino Pilon, o bazar abriu as vendas de peças
dos cursos de artesanato.
Entre os itens disponíveis
têm brinquedos, bolsas, laços,
pesos de porta, guardanapos
decorados, tapetes, entre outros, com preços que vão de
R$1 a R$15.
Ao comprar uma peça arte-

sanal, além de prestigiar o trabalho e a dedicação de alunos
e professores do Fundo Social
de Cerquilho, você ajuda a
Prefeitura a reinvestir em melhorias e novos cursos para a
população”, ressaltou Valéria
Pilon.
Instalado na sede do Fundo
Social, na rua José Maria Gonçalves, 540, no bairro Cidade
Jardim, o bazar de artesanato
abre todas as quintas e sextas,
das 8 às 17 horas.

6 Sexta-feira, 12 de novembro de 2021

Nossa Folha . 62 anos

CAMPEONATO PAULISTA

Comercial joga contra a Ponte Preta de Campinas
Na disputa anterior, a categoria Sub-17 foi até a Capital enfrentar o Esporte Clube Corinthians e conseguiu um empate com gostinho de vitória
A equipe Sub-17 do Comercial Futebol Clube volta
a campo neste sábado, 13 de
novembro, às 10 horas, contra
a Ponte Preta, de Campinas, no
estádio “José Ferreira Alves”,
em Tietê, em partida válida
pelo Campeonato Paulista.
Nesta segunda fase, os jogos serão disputados em turno e returno dentro do grupo,
sendo que a melhor campanha
avança para as quartas de final.
Vale lembrar que no sábado, 6 de novembro, a equipe
comercialina foi até São Paulo
enfrentar o Corinthians. No
estádio “Alfredo Schurig” (Fazendinha), houve o empate da
partida por 1 a 1, com aquele

Divulgação Comercial

Máster Jovens e Santa Rita
ganham na estreia

Neste sábado, a equipe Sub-17 fará seu último jogo válido pelo
primeiro turno da segunda fase em Tietê
gostinho de vitória.
O Comercial integra o grupo 11, em que estão o Despor-

tivo Brasil, assim como o Corinthians e a Ponte Preta.
Vale lembrar que as parti-

das seguem sem público devido ao momento da pandemia
da covid-19.

CAMPEONATO SOCIETY

HIPISMO

Teve início o Campeonato
Interno do Paraná

Bruno Uliana Pogi vence
prova internacional

Começou no domingo, 7 de
novembro, o Campeonato Interno do Paraná Futebol Clube,
no campo do Pingo no I.
No primeiro jogo o Atlético
Paranaense venceu por 2 a 1 a
equipe do Red Bull Brasil.
Na segunda partida, o Manchester United ganhou do Napoli por 3 a 1. Já a equipe da
Ponte Preta ficou de folga.
Neste domingo, 14 de no-

Divulgação Hípica Vidotto

vembro, ocorrem mais dois jogos válidos pelo campeonato.
Confira os jogos.
8h - Ponte Preta x Red Bull
Brasil
9h - Atlético Paranaense x
Manchester United
O campeonato tem a organização do Paraná Futebol Clube e cobertura de Dinesports,
César Guitte Esportes e divulgação do jornal Nossa Folha.

Após qualificação da categoria 2 Estrelas conseguida no
mês de setembro, Bruno Uliana Pogi e a égua Indusparquet
Shakira seguiram para o Rio de
janeiro, para a prova de duas
estrela internacional, realizada

nos dias 30 e 31 de outubro e
1º de novembro, na Academia
Militar Agulhas Negras.
Na ocasião, Bruno Uliana
Pogi venceu mais uma vez e se
qualificou para as provas de 3
Estrelas.

Neste sábado, 13 de novembro, a partir das 17 horas, será realizada a luta de
Muay thai entre Matheus Vinícius, que representará Tietê, e Vitor Nato, da cidade de
Santos.
Esta competição ocorrerá em Tietê e será uma luta
principal pela categoria 60k.
O local do evento é rua
Tenente Gelás, 778, no Box 5,
no Centro de Tietê, na Lotus
Muay Thai.

Onde Anda Você?

Benedito Daniel Foltran,
filho de Dionísio e
Ermínia, nasceu em 26
de junho de 1957
Em 11 de maio do ano de
2014, pleno Dia das Mães, em
Tietê, a Secretaria Municipal
de Esportes promoveu um
amistoso entre a equipe do
Ribeirão Fundo contra atletas
de Cerquilho.
Na arquibancada, estavam
quatro pessoas e, no bar, outros dois homens, quando
cheguei. Uns minutos depois,
chegou mais um torcedor do
Ribeirão Fundo.
Sentado e sozinho saboreando uma cerveja, estava

um esportista que há muito
tempo não via. Justamente
por isso nem o reconheci em
primeiro momento. Perguntei para o zelador se ele sabia
quem era aquele rapaz. Ele
riu e me disse: “é do Zani!”.
Pensei comigo: “não deve
ser o Zani”. Observei melhor
e lembrei-me de quem se tratava. Era Daniel Foltran, que
mora perto do antigo campo
do Ribeirão Fundo. Já jogou
nesse time e, neste ano de
2014, permanecia no comando da equipe.
Como seus jogadores estavam sem campo próprio, após
serem proibidas as competições no Rio Fundo e no Posto
de Algodão, na época, eles vieram jogar no Vermelhinho da
Barra Funda.
Daniel, na verdade, chama-se Benedito Daniel Foltran.
Filho de Dionísio e Ermínia,
nasceu em 26 de junho do
ano de 1957.
Para quem não se recorda, Daniel também foi árbitro
da Liga Tieteense de Futebol,
apitou várias competições e
bandeirou outras mais. Mas
parou logo com a vida esportista, pois as atividades rurais
no sítio ocupavam-lhe muito
tempo.
Ao ver Daniel, lembrei-me
do pai dele, seu Dionísio. Eu
era moço ainda e já trabalhava
na minha atual empresa, que,

equipes, sendo os anfitriões
América e o Máster Jovens,
da cidade de Tietê, que recebem o Grêmio Paulista e
Maristela/Estica, de Laranjal
Paulista, o Amigão, de Pereiras, além do Atlético Tatuí, o
Az de Ouro e o Santa Rita, de
Tatuí.
A competição, que segue
respeitando todos os protocolos contra a covid-19, será
válida pelo sistema “mata-mata”, ou seja, quem perder
está fora. Em caso de empate,
o vencedor será conhecido
através dos pênaltis.
Com realização do América Futebol Clube e organização da JS Arbitragem e Dine
Sports, a Copa América conta
com o apoio da TV Tietê + e
divulgação jornal Nossa Folha e César Guitte Esportes.

Matheus Vinícius enfrenta
Vitor Nato em luta principal

Mauro vence Ney Gomes
Na competição, o Amigos
de Mauro Santos venceu pelo
placar de 3 a 2. Na oportunidade houve homenagem ao
esportista Mauro de Oliveira,
representado pela sua esposa
e demais familiares.

No domingo, 7 de novembro, no estádio “Guerino Lezier Vidotto”, teve início a
Copa América 2021.
No primeiro jogo, o Maristela/Estica foi derrotado por
1 a 3 pela equipe do Máster
Jovens e deu adeus à copa.
Na segunda partida do
dia, teve um “derby” da cidade de Tatuí. O time do Santa
Rita enfrentou o Atlético Tatuí e venceu pelo placar de 3
a 1. Assim, o Atlético Tatuí
caiu fora da competição.
Já neste domingo, 14 de
novembro, ocorre a segunda
rodada com os seguintes jogos.
8h30 - América x Grêmio
Paulista
10h30 - Az de Ouro x Amigão
Vale ressaltar que a Copa
América 2021 conta com oito

MUAY THAI

JOGO DA AMIZADE

No estádio “Emílio Gardenal” no campo do Santa Cruz,
em Tietê, no domingo, 7 de
novembro, ocorreu o Jogo da
Amizade entre os Amigos de
Ney Gomes e Amigos de Mauro Santos.

FUTEBOL

na época, era de propriedade
de João Zuanetti, onde seu
Dionísio era cliente. Certa vez,
ele esteve com meu então patrão e solicitou a instalação de
uma caixa d’água. Lembro-me
que o local era bem complicado, pois se localizava dentro
de uma barroca. Fomos ao
sítio, executamos o serviço
e, como agradecimento, seu
Dionísio e dona Ermínia nos
receberam com um delicioso
almoço, onde foram servidos
arroz com frango bem caprichado. Depois de tamanha
delicadeza deste nobre casal,
jamais me esqueci deles.
Depois disso, quando seu
Dionísio vinha para a cidade,
sempre passava para nos fazer uma visita e tinha tanto
apreço por mim que dizia ao
João Zuanetti que jamais ele
podia me dispensar.
Meu patrão jamais me
abandonou, assim como Dionísio pediu. Mas eu, infelizmente, perdi meu patrão, que
para mim era como um pai.
Ajudou-me muito, mas como
ninguém é eterno, ele partiu.
Curioso, ainda menino,
morei vizinho dessa estimada
família na fazenda de Pedro
Pacheco. Quando viemos para
a cidade e eu já era crescido,
meu pai sempre comentava
dos estimados Foltran.
Devido à importância de
seu Dionísio, presto homena-

Os ingressos estão sendo
vendidos no salão Officina da
Beleza/CT BlackTigers, rua
Tenente Gelás, 705; no Lotus
Muay Thai, na rua Tenente
Gelas, 788, Box 5; e na Australian Point, rua Lara Campos, 371, todas no Centro de
Tietê.
Vale destacar que os ingressos são limitados e custam R$30. Mais informações
pelos telefones (15)997451372 ou (15)99170-4679.

Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

RIBEIRÃO FUNDO NO ANO DE 1987
Em pé: Daniel Foltran, Ricardo Masserani, Zé Roberto Tomazela, Admir Rodrigues,
José Morales, Romualdo Belaz, Maurilio Garcia e Antenor Zani.
Agachados: Horácio Catto, Eulides Catto, Magno Pontes, Osvaldir Zani,
Euclides Foltran, Agnaldo Morales e Francisco Pontes
gem ao seu filho Daniel, casado com Mara Schilher Nicolosi
Foltran.
Hoje, o empresário rural
usa o tempo livre para curtir a
companhia da família.
PIADINHA DA SEMANA Na blitz, o guarda rodoviário
parou um caminhão e ques-

tionou o motorista:
-“Pneu careca, senhor?”
-“Não ganho para comprar
pneu, seu guarda”.
-“Limpador de para-brisa
quebrado?”
-“Seu guarda, nunca saio
em dia de chuva”.
-“E o extintor?”

-“Meu caminhão nunca
pegou fogo, seu guarda!”
Cansado de tanta desculpa, o guarda rodoviário falou:
“vai logo embora, antes que
a advertência transforme-se
em multa!”
-“Eu vou, mas antes o senhor empurra o carro”.
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Saiba quem foi Suzana Camargo Olyntho de Arruda
Esta ilustre tieteense foi uma das primeiras atrizes a interpretar Dona Benta em “O Sítio do Picapau Amarelo”, na extinta TV Tupi
Filha de Theófilo Olyntho
de Arruda Filho e de Suzana
Camargo Olyntho, Suzana
Camargo Olyntho de Arruda
nasceu em Tietê, em 24 de
maio de 1917, e tinha como irmãos Geraldo Olyntho de Arruda e Maria Brasília Camargo
Olyntho de Arruda.
Tempo depois, já menina,
sua família mudou-se para a
cidade de São Paulo e foi lá na
Capital que ela fez seus estudos primários, secundários e
musicais, pois tinha herdado
de sua progenitora (uma cantora notável) muitos dotes artísticos.
Com o nome Suzy Arruda, suas atividades artísticas
ocorreram em televisão e cinema a partir de 1952 e seguiram até 1995. Funcionava
muito bem em papéis cômicos, especialmente mulheres
de postura afetada.
Esta ilustre tieteense atuou
em muitos trabalhos do Grande Teatro Infantil Gardano na
TV Tupi em produções como:
“A Bela Adormecida”, “Diálogo das Carmelitas”, “Morte em
Cêrro Azul” e “Good Mary”.
Também esteve presente

Arquivo intermet

Suzy Arruda faleceu aos 88 anos, em São Paulo,
e era considerada atriz coadjuvante de ouro
em uma das primeiras novelas da TV Globo: A Rainha
Louca (1967), de Glória Magadan. Em 1969, na TV Tupi
de São Paulo, fez a novela “O

Retrato de Laura”. No mesmo
ano e na emissora atuou em
“Enquanto Houver Estrelas”.
Nos anos 1970, Suzy Arruda participou das nove-

las “Selva de Pedra” (1972) e
“Bravo!” (1975), da escritora
de Janete Clair e a clássica “O
Bem Amado” (1973), de Dias
Gomes. Fez ainda “Tempo
de Viver”, na TV Rio, assim
como “Escalada” na TV Globo
(1975).
Esteve no elenco de “Shazan, Xerife & Cia”, um seriado
infanto-juvenil brasileiro da
Rede Globo. Também atuou
com a turma de Os Trapalhões.
Doze anos depois foi chamada para fazer “ Locomotivas”, “Moinhos de Vento” e,
por fim, em 1987, na mesma
emissora, estrelou “Sassaricando”. Já na Rede Bandeirantes, em 1988, atuou em
“Chapadão do Bugre”.
Vale ressaltar que Suzy
Arruda foi uma das primeiras atrizes a interpretar Dona
Benta, personagem criada por
Monteiro Lobato em “O Sítio
do Picapau Amarelo”, na versão da década de 1950, na extinta TV Tupi.
No cinema nacional, estrelou os seguintes filmes, a
maior parte pornochanchadas: “Absolutamente Certo”;

ESPAÇO ABERTO

ESPAÇO ABERTO

Entre o bem e o mal

A velha casa

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)
As páginas da nossa história estão repletas de relatos de revanchismo, ódio e
de derramamento de sangue.
Mas não é raro surgir da tragédia indescritíveis atos de
bondade e abnegação.
Por que um ser humano
se torna assassino e outro
humanista? Por que muitas
vezes tendências irracionais
afloram no comportamento
humano?
Comentam que desde o
nascimento, estamos propensos a fazer o que é errado. Dizem que fazer o bem é como
remar contra a corrente - exige esforço.
Entre isso e aquilo, fomos
dotados de uma consciência.
Esse senso inato do que é certo e do que é errado influencia
a maioria de nós a agir dentro
dos limites da decência humana.
Por tal motivo, até aqueles
sem nenhum “treinamento”
moral podem ser conhecidos
por sua bondade.
Certa vez, me perguntaram: “o que mais pode nos influenciar nessa ‘guerra’ entre
o bem e o mal?’
O camaleão muda de cor
para se ajustar ao ambiente
em que vive. De modo similar, pessoas que andam com
bandidos violentos têm maior
possibilidade de adquirir “raízes criminosas”. Por outro

lado, “andar com pessoas honestas, justas e decentes nos
influencia para o bem”.
Vale lembrar que não podemos achar que estamos
protegidos da influência do
mal só por não nos associarmos com pessoas que fazem
coisas erradas. Por causa da
nossa imperfeição, o mal talvez fique “depositado” em
nossa mente, esperando uma
oportunidade para entrar em
ação.
Com tantos fatores moldando as atitudes e as ações
das pessoas, algumas talvez
acreditam que não devem ser
responsabilizadas por suas
más ações.
Será que tudo isso está
certo? Assim como o volante
controla a direção de um carro e o leme controla a direção
de um navio, a mente controla
o corpo.
Toda ação, boa ou má, é
precedida de um pensamento. Cultivar pensamentos
positivos produz bons frutos. Mas se permitir que sementes do egoísmo e do ódio
cresçam na mente, o resultado será uma grande safra de
maldade.
A bondade pode ser aprendida. O amor é a força que nos
motiva a fazer o bem, visto
que “quem ama o próximo
não faz mal a ele”. Acredite
sempre!

Saudades de casa, saudades da velha casa onde nasci.
Ficava na rua Lara Campos, em
Tietê, perto do Fórum antigo e
tinha o número 42. Hoje, ela
não existe mais, foi demolida.
No entanto, encontra-se intacta em meu coração e no de todos os que lá viveram.
Era casa grande, de construção antiga e sólida, com
quintal como aquele do “Sítio
do Picapau Amarelo” de Monteiro Lobato, cheio de jabuticabeiras. Havia parreiras de uva,
pés de goiaba, de mamão, figo,
pera e, principalmente, alegria
para um menino.
Dentro, uma sala enorme
onde se faziam a ceia de Natal, as festas!, e também jogavam “buraco”. Na cozinha, um
grande fogão de lenha, com
forninho de tampa de ferro, a
pia e o cheiro gostoso do bolo
de fubá. A porta dos fundos tinha uma “gateira” e dava para
um jardim, onde minha avó
plantava suas avencas. Ainda
lembro da despensa, o pilão
de fazer paçoca e a janela na
qual sempre havia um mamão
a amadurecer.
Era uma casa velha, casa do
mandi frito com arroz, doce de
fios de ovos, do pão perfumado, das reuniões de família e
das férias de todo ano. Claro
que lá passei os momentos
mais felizes da minha infância! As lembranças são mui-

tas! Desde as festas ruidosas,
alegres, festas de Natal com
pinheiro de verdade, colocado
em vaso grande no fundo do
salão, até o silêncio morno do
quintal, que me encantava... silêncio e preguiça do meio- dia.
A casa abrigava muita gente e pode parecer estranho
agora, também por algum tempo foi morada de uma raposinha. Dormia no forro e, à noite, passeava tranquila, como
se fosse dona de toda aquela
escuridão, na certa procurando o que comer, quando a garotada, ouvindo seu barulho,
puxava a coberta até o nariz.
Avalie o que tudo aquilo
representou na vida de um
menino! Um mundo de fantasia, felicidades, brincadeiras e
sonhos. Mundo que era doce
como o sabor da jabuticaba e
de sonhos que pairavam acima
do pé de pera...
A última vez que estive no
casarão já faz muito tempo.
Era de manhã e fui com meu
avô colher verduras na horta.
A casa estava vazia, pois fora
vendida. Tudo era silêncio...
Compreendo agora a sensação estranha, a tristeza que
invadiu meu jovem coração
quando olhei para a sala escura. Havia lá, em cada canto,
cada sombra, ilusões e lágrimas. Em cada janela, havia a
lembrança das alegrias e a vida
que passou...

O TBT de hoje é...
tomóveis, que de pouco tempo
havia chegado ao interior. Foi
dos primeiros “chaufeurs”, depois nacionalizado motorista,
e, à procura de trabalho, foi à
Santa Bárbara, próxima à Piracicaba, onde começou a guiar
os primeiros carros.
Por volta de 1924, quando
se difundiam os primeiros automóveis, Nelson Assumpção
Olyntho e Pedro de Campos
Pacheco abriram em Tietê, no
prédio nº 33 da rua do Comércio, grande casa comercial por
atacado. Para trabalhar na sua
seção de automóveis primeiro
dos carros Dodge e depois da
agência Ford, veio Bimbo para
Tietê como auxiliar da firma.
Em 15 de dezembro de
1925, perante o perito da polícia e da Prefeitura, Joaquim

A Pulga Atrás da Orelha”
(1960), “Cristo Proclamado”
(1960), “O Milagre de Anne
Sullivan” (1961), “O Beijo no
Asfalto” (1961), “Minha Querida Lady” (1962), “Depois da
Queda” (1964), “Onde Canta O Sabiá” (1966), “A Viúva
Imortal” (1967), “Sabiá 67”
(1967), “Senhora Na Boca Do
Lixo” (1968), “Olho N’amélia”
(1969), “Independência ou
Morte” (1972), “O Amante de
Madame Vidal” (1973), “Chiquinha Gonzaga “(1974), “A
Mulher de Todos Nós” (1975)
e “Gilda - Um Projeto de Vida”
(1993).
Considerada uma atriz coadjuvante de ouro, a tieteense
Suzy Arruda faleceu no ano
de 2005, aos 88 anos, em São
Paulo.

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Luis Foltran
Arquivo pessoal

Por José Correia de Arruda Neto

LÁ NO PASSADO

O #tbtNossaFolha de hoje
traz o popular Bimbo, como
era conhecido dos tieteenses.
Ele era de Barbacena, grande
cidade mineira, terra dos Bonifácios de Andrada e Silva.
Seu verdadeiro nome: Cipriano Matarazzo. Nasceu nos
albores do século XX, em 28
de setembro de 1900, em uma
data histórica, quando os remanescentes dos escravos, em
passeata, comemoravam a Lei
do Ventre Livre. Foram seus
pais Napoleão Matarazzo e
dona Carmelita Magri.
Tinha pouco mais de cinco
anos quando seus progenitores, almejando uma vida melhor, de trabalhadores, vieram
de mudança para São Paulo,
fixando-se em Piracicaba. Iniciou-se na arte mecânica de au-

“O Grande Momento”; “Cidade Ameaçada”; “Essa Gatinha
é Minha”; “Rio, Verão e Amor”,
“Nudismo à Força”; “Amável
Trapalhão”; “O Bolão”; “Uma
Garota em Maus Lençois”;
“Anjos & Demônios”; “Uma
Pantera em Minha Cama”; “Eu
Transo, Ela Transa”; “Os Machões”; “Café na Cama”; “O
Flagrante”; “As Aventuras de
Robinson Crusoé”; “Nos Embalos de Ipanema” e “ Vamos
Cantar Disco Baby”.
No teatro atuou ao lado de
grandes atores como: Grande
Otelo, Eva Todor, Maria Della
Costa, Fernanda Montenegro,
Paulo Autran e Dina Sfat. Em
seu currículo aparecem os
espetáculos: “A Alma Boa De
Se-Tsuan”
(1958), “Romanoff & Julieta” (1960), “Com

Acervo Marcelo Nicolosi

Antunes de Souza, Bimbo fez
as provas exigidas e recebeu a
carta de “condutor de veículos
a motor”, conforme exigia a lei

municipal nº 88 de 15 de maio
de 1923. Foi motorista cuidadoso e se orgulhava por nunca
ter recebido uma multa.

Luis Gonzaga Foltran Junior nasceu, em 5 de fevereiro de
1971, em Tietê. É filho de Luiz Gonzaga Foltran e Inez de Paula
Foltran e irmão da Sandra de Fátima Foltran Cestarioli. Casado
com Sueli Amancio Foltran tem três filhas: a Bruna, a Júlia e
a Luiza.
Tem Pós-graduação em Tecnologia da Informação e é técnico em Transações Imobiliárias. Atualmente, trabalha como
diretor comercial da Incorpore Desenvenvolvimento Imobiliários em Cerquilho.
Eu sou? Calmo, amoroso, estudioso e categórico.
Sinônimo de beleza? Madre Teresa de Calcutá.
Cantor e cantora? Gosto de rock, então, a minha banda
preferida é o AC/DC. Como cantora, eu escolho a Pitty.
Ator e atriz? Wagner Moura e Emily Blunt.
Sonho? Ajudar a erradicar a fome no mundo.
Amor? Sentimento em falta no mundo. O amor é o caminho
para solucionar tudo.
Solidão? Às vezes é boa para acalmar o espírito. Mas só às
vezes!
Deus? Amor infinito. Deixe-o entrar em sua vida e tudo
mudará.
Religião? Não pode faltar na vida de ninguém.
Filme? Só o amor é o caminho - História do apóstolo Paulo.
Sonho de consumo? Conhecer todos os países do velho
mundo.
Defeito? Ansiedade, cobrança pessoal.
Qualidade? Compreensão, profissionalismo.
Lugar? Qualquer lugar onde a vista seja a natureza.
Lazer? Passear de bicicleta e fazer caminhadas pela natureza.
Qual o livro de cabeceira? “Mais esperto que o diabo”, de
Napoleon Hill.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seria arquiteto.
Momento da vida para repetir? Viagem para o Nordeste.
Alegria? Filhos, família e trabalho.
Tristeza? A incompreensão e a intolerância que o mundo
está vivendo.
Decepção? Com os valores que a humanidade tem rejeitado, e os novos valores que tem adotado.
Receita contra o tédio? Pedalar e estar junto à natureza.
Tem saudades do quê? Da minha infância na casa dos
meus pais.
Amizade é? Sentimento fraternal, algo rejuvenescedor.
Um(a) amigo(a) especial? Edwilson Brugnerotto.
Palavra que riscaria do vocabulário? Ódio.
Ídolo? Papa Francisco.
Frase? Escolha ser uma boa pessoa e fazer o bem, que todo
o resto virá por consequência.
Nota 10 para: os profissionais da saúde que lutam diariamente, principalmente agora contra a covid-19.
Nota zero para: as discriminações, os rótulos e os julgamentos com base apenas em fatos superficiais.
Um grande homem ou uma grande mulher? Nelson Mandela.
Planos para o futuro? Continuar trabalhando com imóveis,
para atender as necessidades de moradia das pessoas.
Recado? “Você está fazendo o que ama nesse momento?
Então, comece agora, pois só assim se pode viver uma vida em
sua plenitude”.
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Nossa Folha . 62 anos
A Vino di Vita tem as melhores
opções em vinhos, espumantes
e acompanhamentos, e muito mais.
Tenha nosso contato do WhatsApp e
receba dicas e promoções exclusivas.
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito a
taxa). Solicite nosso cardápio digital pelo

(15)99638-8641

CARDIOLOGIA

Dr. Fábio Gaiotto e a história dos “dois corações”
Urbanista Lincoln Paiva, 55 anos, fala das surpresas e medos envolvidos em seu inusitado transplante cardíaco
Arquivo internet

Dr. Fábio Gaiotto propôs
uma solução inédita:
implantar um novo
coração e manter
o antigo batendo

Em 10 de novembro deste
ano, por meio da edição 2.763,
a Revista VEJA trouxe o depoimento do urbanista Lincoln
Paiva dado a Ricardo Ferraz
sobre as surpresas e os medos
envolvidos em seu inusitado
transplante cardíaco realizado
no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, pelas mãos
do cerquilhense e cirurgião
cardíaco, dr. Fábio Gaiotto.
“Sempre fui uma pessoa
ativa, praticante de atividades
físicas. Elegi a bicicleta como
meio de transporte e pedalava
pela cidade cada vez que precisava me deslocar. Até fundei
um instituto para repensar a
mobilidade urbana. Por causa
desse meu condicionamento,
fiquei surpreso quando comecei a sentir dores no peito em
pleno Carnaval de 2020. Era
um infarto. Fui levado para o

hospital e operado de emergência, para o implante de
dois stents. Como não havia
vagas, já que quase todos os
leitos estavam ocupados para
tratamento da covid-19, recebi
alta logo.
A partir daí, vivi um entra
e sai em diversos hospitais
particulares, fazendo uma batelada de exames, até uma ressonância magnética apontar
insuficiência cardíaca grave.
Sem um transplante, morreria
dali a três ou quatro meses.
A fragilidade da situação me
amedrontou e eu decidi procurar o Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, um hospital público onde atuam alguns
dos melhores médicos do Brasil. Minha primeira consulta
demorou três meses para ser
agendada, mas meu caso chamou atenção. Um cateterismo

detectou mais um agravante:
a pressão pulmonar elevada.
Nesse caso, o transplantado
precisa ser acoplado ao Heartmate, uma espécie de coração
mecânico externo que normaliza a pressão antes de o sangue passar pelo novo órgão. O
equipamento custa quase R$1
milhão, e não havia nenhum
disponível naquele momento.
O tempo estava passando,
os medicamentos já não faziam efeito, a pressão pulmonar seguia subindo e eu podia
morrer a qualquer momento.
Me internaram e foi muito difícil ficar isolado das pessoas
que amo. A esperança já estava se esvaindo quando o dr.
Fábio Gaiotto me propôs uma
solução inédita: implantar um
novo coração, mas manter o
antigo batendo em meu peito
para desempenhar a função

do Heartmate. Outras pessoas já haviam vivido com dois
corações, mas nunca com o
propósito de substituir a máquina. Topei na hora, não só
porque poderia me salvar, mas
porque a experiência ajudaria
muita gente no futuro.
Em agosto, finalmente me
submeti à cirurgia. Foi complicado voltar da anestesia, tinha
delírios em que rejeitava o coração novo. Não me via com
ele, só com o velho. Foi um momento difícil e solitário. Custei
a achar que continuaria vivo.
Mas tudo deu certo, a pressão
pulmonar voltou ao normal
e pude sair da UTI, ir para o
quarto e receber a visita das
pessoas que mais amo. Apesar de tudo o que se escreve e
fala sobre coração e emoção,
claro que eu sabia que o músculo cardíaco não é responsá-

vel pelos sentimentos. Mas,
perto da minha família, senti
meus dois corações batendo
por eles - em ritmos diferentes, algo que levei um tempo
para me acostumar. Vê-los em
um ecocardiograma, o original
meio achatado, o outro vibrante, forte, foi uma sensação
magnífica. Tudo evoluía bem
e a retirada do coração antigo
estava prevista para acontecer
em seis meses, mas um coágulo descoberto em um dos
exames de acompanhamento
apressou tudo. No início de
outubro, depois de passar dois
meses com dois corações no
peito, voltei à sala cirúrgica
para remover o órgão doente.
Felizmente, tudo correu bem
de novo. Sou muito grato ao
dr. Fábio Gaiotto. Sei que meu
caso pode mudar a história da
cardiologia no Brasil”.

COVID-19

VACINÔMETRO

AGENDA

Município de Cerquilho
divulga data de vacinação

Cidade de Tietê já aplicou
64.996 doses, aponta site

1º Movimento Cultural de
Tietê ocorrerá em dezembro

Em Cerquilho, hoje, 12 de
novembro, das 7h30 às 11h30
e das 13 às 15 horas, a Secretaria de Saúde imunizará adultos de 18 anos ou mais com a
primeira dose da vacina, além
de gestantes e puérperas com
a primeira e segunda doses,
assim como quem foi vacinado até 15 de outubro ou antes com a segunda dose. Para
completar, serão imunizados
com a terceira dose os idosos
vacinados em 18 de maio ou
antes.
Pede-se a apresentação de
cópia de documento pessoal
com foto e CPF e do comprovante de residência. Os locais
de vacinação são os seguintes:
UBSF Centro; UBSF Di Nápoli; e
UBSF Parque Alvorada.
A Secretaria Municipal de
Saúde e Medicina Preventiva
de Tietê, assim como a Prefeitura de Jumirim, não divulgaram nas redes sociais uma
nova data da imunização contra a covid-19 até o fechamento desta edição nesta quinta,
11 de novembro.
SAÚDE DA GESTANTE
- Em Jumirim, no Centro de
Referência da Assistência Social (Cras), na segunda, 8 de
novembro, houve o curso de
gestantes, intitulado “Seja
bem-vindo”. Neste dia, o cro-

Até ontem, 11 de novembro, somando todo o público-alvo da campanha de imunização contra a covid-19, em
Tietê já tinham sido aplicadas
64.996 doses; em Cerquilho,
o número era de 78.256 vacinados; em Laranjal Paulista,
46.503; e, em Jumirim, somavam 5.651 imunizados.
Vale constar que estes
dados foram publicados na
página do Vacinômetro do
Governo do Estado. É importante ressaltar, ainda, que estes números relacionados aos
municípios paulistas podem
ser acompanhados no site vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde de
Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista. Até quinta, 11
de novembro, Tietê registrava
4.100 casos confirmados, sendo 3.992 curados e 1 em recuperação, além de 114 óbitos.
Já o município de Cerquilho acumulava até esta quinta,
11 de novembro, 6.685 casos
confirmados, 6.405 curados e
115 em recuperação. O número de mortes era de 164 óbitos.
Em Jumirim, até quarta, 10
de novembro, os casos confirmados de covid-19 somavam

O 1º Movimento Cultural
de Tietê (Arte no vô) será realizado na sexta, 3 de dezembro,
no horário das 18 às 21 horas.
O evento cultural tem
como objetivo reunir, voluntariamente, artistas e fazedores
de Cultura de Tietê que desejam expor seus trabalhos, gratuitamente, para a população
em geral.
De acordo com a idealizadora do projeto, Anabete Rodrigues de Paula, a ideia central é promover ações desse
segmento nesse momento de
retomada social, seguindo todos os protocolos de seguran-

nograma de aula seguiu com
a secretaria municipal da Saúde, Elizabeth dos Anjos Bueno, que ensinou uma receita
de granola. Teve, ainda, a aula
sobre a nutrição das gestantes
com a nutricionista Marilei Tonussi Orsi e orientação sobre
a sensibilidade dos aspectos
psicológicos na gestação com
a enfermeira Maria Isabel Gonçalves.
EDUCAÇÃO SEXUAL - Na
Escola Estadual “Professor Jefferson de Souza Campos”, em
Jumirim, ocorreu a Ação Educacional em Saúde, em 20 de
outubro.
Nesta data, a Prefeitura,
através da Secretaria de Saúde
e Vigilância Sanitária, promoveu uma palestra sobre Educação Sexual e Infecções sexualmente transmissíveis (IST)
para os alunos do Ensino Médio. A palestra foi ministrada
pela chefe-adjunta de Saúde,
Tábata Rodrigues e pela enfermeira Maria Isabel Gonçalves.
“A Educação em Saúde é
um processo educativo que
envolve as relações entre os
profissionais da área de Saúde
e a população, que necessita
construir seus conhecimentos
e aumentar sua autonomia no
cuidado individual e coletivo”,
disse Elizabeth.

605 pessoas positivadas, tendo 597 curadas, duas pessoas
em isolamento e oito óbitos.
Laranjal Paulista registrava até sexta, 5 de novembro,
5.503 casos confirmados, com
5.375 pacientes curados, 10
em recuperação e 118 óbitos.
DECRETO - Na sexta, 29
de outubro, o prefeito de
Tietê, Vlamir Sandei (PSDB),
no uso das atribuições, assinou o Decreto 7.051/2.021,
que dispõe sob medidas de
contenção da disseminação
da covid-19 e tem vigência
desde terça, 2 de novembro.
Segundo o documento, fica
permitida a continuidade do
retorno às atividades no município, cumprindo o “Plano
São Paulo”, do Governo do
Estado de São Paulo, a determinação de uma sentença
judicial e a recomendação do
Ministério Público da Comarca de Tietê.
Ficam permitidas a abertura do comércio e de igrejas,
assim como eventos esportivos, sociais, culturais e de
lazer, com atendimento presencial, sem restrição de horário, com ocupação de 100%
da capacidade. Mas para isso
é preciso seguir todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

ça em relação à pandemia da
covid-19. “Iremos utilizar um
espaço ao ar livre para realizar
essa movimentação cultural e
o local escolhido foi a avenida
dr. Soares Hungria no Centro”,
disse.
O 1º Movimento Cultural
de Tietê (Arte no vô) marcará,
ainda, os 33 anos da inauguração da Academia Anabete Ballet, no mesmo local (em frente
à casa do “vô Durval”).
Evento será aberto ao público e haverá a interdição da
rua, assim como em 1988, em
frente à academia Anabete Ballet.

25 DE NOVEMBRO: ELEIÇÕES NA OAB TIETÊ

Chapa “União, Temperança
e Resultado” reúne-se e
decide apoiar Caio Santos
para reeleição no Estado
Divulgação

Em Tietê, a chapa “União, Temperança e Resultado”, que
tem o atual presidente Paulo Alves como candidato à reeleição,
Carlos Foltran como candidato à vice-presidente, Camila Maria
Foltran Lopes, como candidata à tesoureira, Rafaela de Jesus
Gonçalves, como candidata a secretária-geral, e Adriano Diz
Franco, candidato a secretário-adjunto, reuniu-se na sexta, 5 de
novembro, e decidiu, por unanimidade, apoiar para reeleição o
atual presidente estadual da Ordem dos Advogados do Brasil,
Caio Augusto Silva dos Santos, cujo nome da chapa é “Conexão
e União”, que já presidiu a OAB em Bauru e foi secretário geral
na gestão Marcos da Costa.
Para o atual tesoureiro da OAB em Tietê, Carlos Foltran, candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Paulo Alves,
“Nas administrações anteriores e atual de Paulo Alves, Caio foi
o grande defensor dos assuntos de interesse da Subseção, quer
quanto à reforma física das instalações, renovação dos equipamentos de informática, bem como na revalidação dos contratos, de aluguel da parte superior da Casa do Advogado e na
locação do térreo, quando da sua desocupação pelo Cartório de
Registro Civil. Aplaudo a decisão dos membros da nossa chapa
“União, Temperança e Resultado”.
Já Camila Maria, candidata à tesoureira na chapa “União,
Temperança e Resultado”, afirmou que “o atual presidente estadual da OAB, Caio, tem um ótimo relacionamento com o interior, além de o nome da sua chapa (Conexão e União) lembrar o
da nossa (União, Temperança e Resultado)”.
Para o atual presidente da OAB e candidato à reeleição, Paulo Alves, “Caio, que já recebeu o título de Colaborador Emérito
da Cidadania, outorgado por esta Subseção, tem sido parceiro
da OAB em Tietê, desde quando foi secretário geral na gestão
Marcos da Costa, que, então, como presidente esteve em Tietê
e recebeu o título de Colaborador Emérito da Cidadania, criado
em 2018 pela Subseção local para homenagear a quem, por conduta pessoal ou profissional, demonstrou apreço à cidadania”.
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Beto Moretti vai receber
os cumprimentos dos
pais, dos filhos e dos
familiares nesta sexta,
12 de novembro

Claudia Amorim brinda
mais um ano de vida
nesta sexta, 12 de
novembro, e recebe o
carinho da família

O filho Pietro e os
familiares parabenizam
Juliana Lorenzetti pelo
aniversário nesta sexta,
12 de novembro

Juliany Almeida troca
de idade nesta sexta,
dia 12, junto dos pais
Benedito e Denise e dos
irmãos Jonas e João

Marcos Vidotto
aniversaria nesta sexta,
dia 12, ao lado da esposa
Selma e dos filhos
Marcos, Caio e Bruno

Maria Alexandrina de
Moraes Ruy (Dina)
recebe os cumprimentos
dos familiares e amigos
nesta sexta, dia 12

Os filhos Gê e Lelé, a
família e os amigos
cumprimentam Marilda
Finatti Parduci (Tuca)
hoje, 12 de novembro

Paulo Madeira festeja
nova idade nesta sexta,
12 de novembro, junto
da família e da namorada
Amanda Abrantes

Alice Marcom Robim
rasga folhinha amanhã,
13, na companhia dos
pais Sabrina e Rodrigo e
do irmão Enrico

Antonio Seaca Jr.
aniversaria amanhã, 13,
ao lado da mãe Genésia,
da esposa Lucimara e do
filho Guilherme

Bolo deste sábado, 13
de novembro, será para
Bruna Pires, que rasga
folhinha ao lado dos
familiares e amigos

Carlos Alberto do
Nascimento (Berico)
aniversaria amanhã, 13,
na companhia da esposa
Berna e da filha Bia

O marido Lucas, os
familiares e os amigos
cumprimentam Cassia
Thomaz pelo aniversário
neste sábado, dia 13

Edmar Amorim celebra
mais um ano de vida
amanhã, 13 de novembro,
com a esposa Suely e a
família de Cerquilho

Eliana Cristiane Foltran
ganha beijos e abraços
do namorado James,
da família e dos amigos
amanhã, 13 de novembro

Emerson Pereira rasga
folhinha neste sábado,
13 de novembro, e
brinda a data com os
familiares e os amigos

Evandro Claudio festeja
nova idade neste sábado,
13 de novembro, na
companhia da esposa
Aline e da família

Gabriel Arruda Burani
comemora aniversário
neste sábado, 13 de
novembro, com a mãe
Ivani e familiares

Ivone Bufon aniversaria
neste sábado, dia 13,
ao lado do marido José
Ademir e dos filhos
Marina e Marco Aurélio

Deputado Guiga Peixoto
será festejado pelas
filhas Nanda e Zi e pelas
netas neste sábado,
13 de novembro

Luciana Seviero Soares
Scarambone apaga
velinhas neste sábado,
dia 13, junto do marido
Thiago e das filhas

Luciane Regina Mourão
muda de idade neste
sábado, dia 13, e recebe
os parabéns do marido
Lico, da família e amigos

Marina Bufon Nunes,
celebra mais um ano
neste sábado, dia 13, na
companhia dos pais, do
irmão e dos familiares

Marlon Florian receberá
os parabéns dos pais
Jonas e Vilma, da família
e dos amigos neste
sábado, 13 de novembro

A esposa Carmem Lúcia,
familiares e amigos
cumprimentam Martinho
Simon pelo aniversário
neste sábado, dia 13

Odival Pissinatti celebra
mais um ano amanhã,
13 de novembro, com a
esposa Silvana, a filha
Ana Beatriz e família

Raquel Coan rasga
folhinha neste sábado,
13 de novembro, junto
do marido dr. Maurício,
dos familiares e amigos

Rosana Carniel Camargo
aniversaria amanhã,
13 de novembro, na
companhia do marido
Renato e da família

As gêmeas Vitória e Marcela Piloto vão comemorar
13 anos neste sábado, 13 de novembro, e receberão
os parabéns da mãe Fernanda, do pai Marcelo, dos
avós, dos familiares e de todos os amigos. O jornal
NOSSA FOLHA felicita as aniversariantes!

Selma Alves da Cruz
recebe as felicitações
dos familiares e do
amigo Tano Almeida
neste sábado, dia 13

Os pais Lúcia e Anselmo
e as irmãs Stela e Taís
parabenizam Davi
Mazzer pela nova idade
neste domingo, dia 14

Henrique Pizzol assopra
velinhas neste domingo,
14, junto dos pais Odair
e Gabriela, da irmã
Larissa e da família

Juliana Deliberali Belaz
será festejada pelo
marido Rafael, pelo filho
Noah e familiares neste
domingo, 14 de novembro

O marido Flávio e os filhos
Maria Eduarda e Davi
Lucca cumprimentam
Juliana Calefe Vire neste
domingo, 14 de novembro

Luana Pasquotto
celebra nova idade
neste domingo, 14 de
novembro, na companhia
dos familiares e amigos
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Luís Fernando Antunes
brinda nova idade neste
domingo, dia 14, ao lado
da filha Laura, dos pais,
da irmã e dos amigos

Pedro Bettini Lanza muda
de idade neste domingo,
dia 14, junto dos pais
Andréa e Ricardo e da
namorada Yana

Roberta Campos Cancian
recebe os parabéns do
marido Quinha e da filha
Helena neste domingo,
14 de novembro

Bolo deste domingo, 14,
será para Roberta Melo,
que brinda a data com o
marido Carlos André e os
filhos Lucas e Isabella

Solange Paes assopra
velinhas neste domingo,
14 de novembro, na
companhia do marido
Lucio Paes e da família

Os filhos Raquel e
Edgarm e familiares
enviam os parabéns para
Terezinha Costa neste
domingo, dia 14

Usiel Gomes de
Almeida rasga folhinha
neste domingo, 14 de
novembro, ao lado da
esposa e dos filhos

Adriana Gaiotto Pilon
aniversaria com o marido
Valmir, os filhos Gustavo
e Mariana e família nesta
segunda, dia 15

Adriano Parduci rasga
folhinha na segunda,
15 de novembro, e
recebe as felicitações
dos familiares e amigos

Aiane Maria Ruy Pulito
muda de idade nesta
segunda, dia 15, ao lado
do marido Marco Antonio
e dos familiares

Antonio Deodoro Sanson
(Dô) celebra mais um
ano de vida na segunda,
dia 15, na companhia da
esposa Ione e das filhas

Ana Cláudia Leite Monéia
recebe os parabéns dos
filhos Guilherme e Anna
Carolina e da família
na segunda, dia 15

Os pais Bibos e Viviane
e os irmãos Vitor e
Fernanda parabenizam
Beatriz Saconi pelos sete
anos na segunda, dia 15

Carlos André de Oliveira
recebe os parabéns da
esposa Roberta e dos
filhos Lucas e Isabella
na segunda, dia 15

Dorival Almeida será
festejado pela esposa
Evandra, pelo filho João
Mário e familiares na
segunda, dia 15

Eduardo Olyntho
aniversaria na segunda,
dia 15, na companhia da
esposa Ana Carolina e
dos filhos Felipe e Marina

Flavia Fonseca rasga
folhinha na segunda,
15 de novembro, e
brinda a data com os
filhos e familiares

Graciane Ortiz Martin
ganha beijos do marido
Weslley, do filho Davi e
da família na segunda,
15 de novembro

Lucas Pereira de Oliveira
festeja aniversário na
segunda, dia 15, com
os pais Roberta e Carlos
André e a irmã Isabella

Luciano Diniz Abreu
completa mais um ano
na segunda, dia 15, com
a esposa Inês Nogueira,
os pais e familiares

O marido Diego, a filha
Rafaela e toda a família
cumprimentam Maria
Teixeira Coelho na
segunda, dia 15

Roberta Bertanha
Nicolau apaga velinhas
na segunda, dia 15,
ao lado dos filhos, do
namorado e familiares

Valéria Scaggion
celebra mais um ano na
segunda, dia 15, junto
do marido dr. Pedro, das
filhas e dos netos

Aldo Sanson será
festejado pelos filhos,
netos e pela população
de Cerquilho na terça,
16 de novembro

Cida Gardenal receberá
os parabéns do marido
Nando, dos familiares e
amigos nesta terça,
16 de novembro

Daniele Mazzer Toschi
comemora nova idade na
terça, 16 de novembro,
na companhia da família
e dos amigos

Fernando Moraes
assopra velinhas na
terça, dia 16, com a
esposa Marilda e as
filhas Carolina e Luiza

Luisa Vaghetti completa
seis anos na terça, 16 de
novembro, ao lado dos
pais Paulo e Adriana
e do irmão Pedro

Maíra de Castro Neves
vira o calendário nesta
terça, dia 16, junto do
marido Willian, do filho
Caio e dos familiares

Márcio Módolo brinda
mais um ano de vida na
terça, dia 16, com as
filhas Pâmela e Malu, a
família e os amigos

Maria Nilce Vieira da
Cruz rasga folhinha na
terça, 16 de novembro,
e recebe o carinho dos
familiares e amigos

Mariana Tambucci
Tedeschi completa 12
anos na terça, dia 16,
com os pais Eduardo e
Carolina e a irmã Julia

André Murillo Ricon
receberá os parabéns
da esposa Débora e das
filhas Lara e Maria Clara
na quarta, dia 17

Érica Almeida assopra
velinhas na quarta, 17
de novembro, junto do
marido Flávio, do filho
Guilherme e familiares

José Antônio Bággio
aniversaria na quarta,
dia 17, ao lado da esposa
Sônia, das filhas, dos
genros e dos netos

Luziene de Jesus vai
assoprar velinhas na
quarta, 17 de novembro,
e celebrará a data com o
marido, a filha e família

Familiares e amigos
cumprimentam Maria
Inês San Jorge pelo
aniversário na próxima
quarta, 17 de novembro

Neto Perez irá rasgar
folhinha na quarta, 17,
e festejará a data com
a esposa Bruna, o filho
Pedro e os familiares

Ricardo Lanza comemora
mais um ano de vida na
quarta, dia 17, com a
esposa Andrea, o filho
Pedro e a nora Yana

Rosely Gaiotto recebe
beijos e abraços do
marido Dirceu Bueno e
familiares na quarta,
17 de novembro

Rodolpho Fernando
Zanardo troca de idade
na quarta, dia 17, na
companhia da esposa
Carol e do filho Matheus

O marido Tidinho, as
filhas Julia e Camila e os
netos Gabriel e Miguel
parabenizam Débora
Leardini na quinta, 18
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José Carlos Dias
aniversaria na quarta,
dia 18, junto da esposa
Ana Sílvia e dos filhos
Leandro e Jéssica

Juliana Rossini será
festejada pelo namorado,
pelos familiares e pelos
amigos na quarta,
18 de novembro

Lincoln Oliveira assopra
velinhas na quarta,
18 de novembro, com a
esposa Emilene, a filha
Camilly e familiares

Luize Ruy Pulito
comemora aniversário na
quarta, 18 de novembro,
e recebe o carinho dos
familiares e dos amigos

Marcos Zacarias
completa mais um ano
de vida na quarta, 18 de
novembro, na companhia
da esposa e da família

Maria Láquis Marques
receberá o carinho do
marido José Naia e
familiares na quarta,
18 de novembro

BODAS

Melina e Diego

Selma e Luis Alberto

Luiz Alarico e Arielle

Maurício e Lucilene

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Melina Beloto Torrezan Mouro e
Diego Cancian Mouro completaram nove anos
de amor e cumplicidade na quarta, 3 de novembro, ao lado do filho Joaquim e familiares.
Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Tietê, Selma Roareli e Luis Alberto do
Amaral Campos Silva celebraram nove anos de
matrimônio na quarta, 3 de novembro, e receberam o carinho familiares e dos amigos.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns
pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Cerquilho, Luiz Alarico Bortolazo e Arielle Sanches Cattai brindaram três anos de casados na quarta, 10 de novembro, junto da família
e dos amigos.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Green Gold!

Em Tietê, Maurício Meneguel e Lucilene
Montanhim Foresto festejarão 10 anos de união
nesta sexta, 12 de novembro, na companhia da
filha Julia e dos familiares.
O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o
casal pelas Bodas de Esmeralda!

Dayane e Matheus

Angélica e Luiz

Mauro e Samara

Érica e Tiago

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Dayane Tomazela Capelini Tauhyl
e Matheus Florenzano Tauhyl completarão cinco anos de amor e cumplicidade nesta sexta, 12
de novembro, ao lado da filha Alice e da família.
Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Tietê, Angélica de Campos Broca e Luiz
Henrique Lazarin celebrarão cinco anos de matrimônio nesta sexta, 12 de novembro, e receberão o carinho do filho Davi e dos familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns
pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Tietê, Mauro Adorno e Samara Cancian
Adorno brindarão 11 anos de casados nesta
sexta, 12 de novembro, junto dos filhos Breno
e Betina e de toda a família.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Almandina!

Em Cerquilho, Érica Pakes Ferraz Conti e Tiago Conti festejarão cinco anos de união nesta
sexta, 12 de novembro, na companhia do filho
Antoni e dos familiares.
O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o
casal pelas Bodas de Topázio Imperial!

Flávia e Fábio

Djalma e Flaviana

Leandro e Regiane

Marcos e Adriana

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Flávia Tomazela Miguel e Fábio
da Silva Miguel completarão 22 anos de amor e
cumplicidade amanhã, 13 de novembro, ao lado
dos filhos Letícia, Lorena e Lorenzo.
Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pelas Bodas de Turmalina Bicolor!

Em Tietê, Djalma Cestarioli e Flaviana Pasquotto celebrarão 13 anos de matrimônio neste
domingo, 14 de novembro, ao lado dos familiares e dos amigos.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns
pelas Bodas de Ágata!

Em Cerquilho, Leandro Augusto Dias e Regiane do Carmo Vicentin Dias brindarão sete
anos de casados neste domingo, 14 de novembro, junto da família e dos amigos.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Citrino!

Em Tietê, Marcos Antonio Bellucci e Adriana
Domingues Bellucci festejarão 19 anos de união
neste domingo, 14 de novembro, na companhia
das filhas Sophia e Helena e e dos familiares.
O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o
casal pelas Bodas de Quartzo Kunzita!

Leandro e Ana

Ana Luisa e Autieri

Cassiana e Ivan

Vivian e Edson

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Leandro Melaré e Ana Aparecida
Amaral Demarchi completarão 30 anos de amor
e cumplicidade na terça, 16 de novembro, ao
lado dos familiares.
Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pelas Bodas de Espodumênio!

Em Tietê, Ana Luisa Evangelista Alves e Autieri Alves celebrarão nove anos de matrimônio
na quarta, 17 de novembro, ao lado dos familiares e dos amigos.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns
pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Tietê, Cassiana Polastri de Luca e Ivan
Lezier de Luca brindarão nove anos de casados
na quarta, 17 de novembro, junto da filha Ana
Julia e família.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Cerquilho, Vivian Peron e Edson Santana festejarão 15 anos de união na quinta, 18 de
novembro, na companhia dos filhos Carolina e
Pedro e dos familiares.
O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o
casal pelas Bodas de Água Marinha!
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COMEMORAÇÃO

Centro Médico São José completa 20 anos
O Centro Médico São José
(CMSJ) completa 20 anos neste
mês de novembro e, para comemorar a data, foi realizada
na quarta, 10 de novembro,
missa em ação de graças na
igreja matriz São José, em Cerquilho. Também como parte da
programação de aniversário,
houve palestra com Luís Rasquilha, renomado executivo da
área de inovação, sobre as tecnologias e o futuro.
A missa e a palestra foram
transmitidos ao vivo pelas redes sociais do Centro Médico
São José, a fim de proporcionar
ao público a possibilidade de
acompanhar a programação. A
medida foi tomada tendo em
vista à pandemia da covid-19,
que, ainda, inspira cuidados
preventivos.
Dr. Mauricio Mod, médi-

co ortopedista e fundador
do CMSJ, que hoje conduz a
empresa ao lado do dr. César
Lobo, médico radiologista, falou, ao final da missa, sobre
os 20 anos. “Em duas décadas
trilhamos uma trajetória de sucesso, mas o que mais importa
é a possibilidade de servir com
amor e gratidão e perceber a
alegria das pessoas por isso.
Hoje, nossa empresa é grande,
mas, ao mesmo tempo, temos
um sentimento de família junto a nossa equipe. Esses são
os valores mais importantes
conquistados nestes 20 anos”,
completou.
Nestas duas décadas, o
CMSJ revolucionou o acesso à
saúde de qualidade na região.
Inicialmente, na cidade de Cerquilho, o CMSJ rapidamente
cresceu para suprir a demanda

Divulgação CMSJ

Dr. Mauricio Mod, fundador do Centro Médico São
José, ressaltou o trabalho de duas décadas
por exames de imagem e atendimento clínico, tendo, depois,
inaugurado unidades em Boituva e Tietê, tendo se tornado um

dos maiores e mais completos
centros multisserviços em saúde do interior de São Paulo.
Mais recentemente, tam-

bém assumiu o setor de imagem da Santa Casa de Sorocaba
e, depois, das Santas Casas de
Itapetininga e Piedade. Nessas
unidades, igualmente implantou o padrão de qualidade que
o faz ser reconhecido como
uma das melhores da região.
Vale lembrar que, nos últimos anos, o CMSJ investiu em
tecnologia, como a aquisição de
uma das primeiras ressonâncias magnéticas do Brasil com
inteligência artificial. Também
ampliou as instalações das unidades de Boituva e de Cerquilho, que se encontram na fase
final das obras.
Nestas duas décadas, mais
do que em estrutura, o CMSJ
também investiu em capital
humano e, hoje, a equipe integra mais de 200 pessoas, dentre colaboradores, médicos e

prestadores de serviço, além de
destinar parte de seus recursos
para a manutenção de diversas
iniciativas sociais, como a Campanha dos Lacres, que já doou
60 cadeiras de rodas na região,
e mais recentemente, durante
o ápice da pandemia, em que
reduziu o valor de exames em
troca da doação de alimentos.
Isso tudo proporcionou a destinação de mais de 14 toneladas de suprimentos a famílias
da região.
Além disso, o CMSJ também não deixou de apoiar causas que visam a transformação
social pela educação, como o
Projeto Guri e o Projeto Pelicano, dentre muitas outras, que
fez com que a empresa fosse
reconhecida pela fundação
Abrinq, como “Empresa Amiga
da Criança”.

CINCO ANOS

LANÇAMENTO

Sophia Alves Razera

Pedro Massa e Fábio Tomazela na “Carlina”

Camila Rodrigues Fotografia

Os pais Anderson e Lilian prepararam uma festa para comemorar os cincos anos da filha Sophia Alves Razera, que fez aniversário na quinta, 4 de novembro. A comemoração no Terraço
Petra Eventos, em Tietê, ocorreu no domingo, dia 7, e teve decoração assinada por Solange Vidal, personagens da Abra Cadabra
Produções e doces personalizados preparados por Maria Inês. A
recreação esteve a cargo da Hora da Alegria. A cobertura fotográfica foi da Camila Rodrigues e a filmagem da Amanda Dessoti.

Em Tietê, na sexta, 5 de
novembro, a escola municipal
“Carlina Alves de Lima” recebeu a presença dos músicos e
compositores Pedro Massa e
Fábio Tomazela, que realizaram o lançamento do CD “Todas as modas da turma caipira
de Cornélio Pires” ao apresentar aos estudantes o show de
viola caipira e contrabaixo.
Apresentação cultural em
homenagem ao pai da música
caipira no Brasil ocorreu na
sala do terceiro ano do Ensino Fundamental, que estava
sob os cuidados da professora
Vera Citroni, que recepcionou
a ação com maestria.
De acordo com Pedro Massa, o projeto pedagógico teve
início no começo da mesma
semana com os alunos desenvolvendo uma pesquisa sobre
a vida e obra do artista e seu
encerramento se deu com
a participação dos músicos
apresentando o repertório de

Divulgação

Os artistas estiveram com o terceiro ano do Ensino
Fundamental, na sala da professora Vera Citroni
Cornélio Pires.
Na oportunidade também
participaram da palestra show,
a professora Zezé Giovanetti,
que apontou a importância

do resgate e da manutenção
da obra do artista tieteense e
das nossas tradições culturais
folclóricas. “É de suma importância que as novas gerações

aprendam a valorizar e cultivar nossa cultura local e tradições folclóricas e, sem dúvida,
a música é uma ferramenta de
transformação pedagógica imprescindível”, disse.
Ao final da apresentação,
todos os alunos ganharam os
CDs de Cornélio Pires e puderam apreciar um caprichoso
lanche com petiscos e doces
caipiras.
A apresentação e lançamento do CD “Todas as modas
da turma caipira de Cornélio
Pires” é uma ação de contrapartida do edital Proac 2020
em parceria com o Governo do
Estado e continua durante os
meses de novembro e dezembro.
Neste sábado, 13 de novembro, quem recebe a ação
é a cidade de Boituva. A apresentação de Pedro Massa e Fábio Tomazela será no salão da
Lira, a partir das 18 horas, com
entrada gratuita.

