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Nossa Folha
ELEIÇÕES 2020

Saiba tudo sobre o dia da votação
Divulgação Nossa Folha

DE OLHO NO VOTO - As eleições municipais deste ano ocorrem em meio à pandemia da covid-19, que forçou inclusive o adiamento 
da votação e algumas alterações nas seções eleitorais. Em Tietê, neste domingo, 15 de novembro, deverão ir às urnas 30.332 eleitores. 
A cidade possui seis candidatos a prefeito e vice-prefeito e 153 postulantes às vagas do Poder Legislativo. Em Cerquilho, o número 
chegou a 36.106 eleitores aptos, sendo que, neste município, cinco candidatos a prefeito e vice-prefeito e 126 políticos em disputa 
pelas cadeiras do Poder Legislativo concorrem ao voto. Em Jumirim, 2.386 eleitores aptos escolherão seus representantes entre três 
candidatos a prefeito e vice e 45 postulantes à função de vereador. Já Laranjal Paulista contabiliza 21.913 eleitores, sendo os concor-
rentes aos votos três candidatos a prefeito e 100 a vereador. Confira tudo nas páginas 10 a 23.
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Bicadinhas da semana Domingo é o grande dia!

PARA ENCERRAR

As eleições municipais determinarão o futuro de cada cidade 
para os próximos quatro anos, motivo pelo qual é fundamental 
que cada eleitor faça a sua opção de modo consciente e com se-
riedade. Para isso, é importante entender que votar não é apenas 
ter a oportunidade de escolher aqueles que, por premissa, devem 
lutar pelos interesses coletivos. Vai muito além disso! 

Na verdade, votar é a possibilidade de se escolher ter pro-
gresso ou atraso, vitória ou derrota, alegria ou tristeza, saúde ou 
doença, paz ou guerra, luz ou escuridão, educação ou ignorância, 
enfim, é algo tão poderoso que pode levar ao sucesso ou à ruína.
No entanto, ultimamente, o que vemos no dia a dia é que as pes-
soas não dimensionam a importância da Cidadania e o poder de 
mudar o mundo pela ação do seu voto consciente. 

Infelizmente, para muitos, este símbolo da soberania popular 
tornou-se moeda de troca seja por uma cesta básica, um remé-
dio, uma consulta médica, uma vaga de emprego, entre outras 
situações conhecidas. Tudo isso mostra que muitas pessoas não 
pensam mais no coletivo e, sim, naquilo que imediatamente lhes 
trarão retorno, esquecendo-se de planejar o amanhã, ou seja, o 
que virá depois. 

Daí o que acontece? O tempo passa, as reclamações, as de-
cepções, as frustrações, as indignações chegam e muitas dessas 
pessoas se dão conta do tempo perdido. Neste momento, surge 
a clássica pergunta: o que fazer para mudar e melhorar a minha 
cidade? Diante disso, é imprescindível que se esclareça a neces-
sidade de se votar com o máximo de cuidado e extrema clareza, 
pois só desta forma se conseguirá construir um amanhã melhor, 
no qual nossos filhos, netos, demais familiares e amigos, enfim, 
todas as pessoas, possam viver com uma perspectiva positiva, 
vendo para onde vão os investimentos na Saúde, Educação, Segu-
rança, Geração de Emprego, entre outros.

Neste domingo, 15 de novembro, fica o apelo para aqueles 
que gostam não só de seu bairro, mas da cidade, e quer ver a 
sociedade em um lugar melhor. Para todos, fica a recomendação 
para votar com consciência e se utilizar de critérios de escolha, 
pesquisando cada informação sobre a trajetória e as propostas 
do candidato a prefeito e do candidato a vereador.

Nesta data, de fato, a nossa missão é pelo esforço comum 
de fornecer informações úteis para que o eleitor tome a melhor 
decisão na hora do voto. O leitor que tem acompanhado a co-
bertura jornalística deste semanário tem à sua disposição farto 
material para fazer a sua própria avaliação e escolher os nomes 
que melhor representem os anseios coletivos. Lembre-se: votar é 
imprescindível, mas mais do que isso, escolher bem nossos re-
presentantes pode impactar muito nas ações de desenvolvimen-
to, qualidade de vida e políticas públicas! Pense nisso!

“Nas eleições, o voto não tem preço, tem consequência!” - au-
tor desconhecido.

DOAÇÕES Em Tietê, o 
Projeto MiauJude realiza uma 
campanha emergencial nas 
redes sociais para arrecadar 
doações para compra de me-
dicações para verminoses, an-
tipulgas e carrapatos e sarnas 
de cães e gatos do abrigo. Para 
isso, a ajuda da população 
é  de fundamental importân-
cia. Apadrinhe um animal do 
abrigo! Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
(15)99739-3002.

CAPACITAÇÃO Sob a Pre-
sidência de Tony Persona e em 
parceria com o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural 
(Senar) e o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), o Sindicato 
Rural de Tietê encerra nesta 
sexta, 13 de novembro, das 
8h30 às 17 horas, o curso gra-
tuito de Artesanato em Argila 
- Bijuterias - Técnicas. 

OPORTUNIDADE A Feira 
Virtual de Profissões e Educa-
ção do Centro de Integração 
Empresa-Escola termina hoje, 
13 de novembro. O evento gra-
tuito é dedicado aos jovens e 
oferece vestibulares online, 
testes vocacionais, dicas para 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), além de cur-
sos gratuitos. Ao participar, é 
possível emitir certificado de 
participação em tempo real. 
Para se inscrever e ter mais 
informações, basta acessar ex-
pociee.com.br.

EXPOSIÇÃO A 6ª Exposi-
ção Nacional Arte Sobre Caixa 
de Fósforos tem sua abertura 
oficial hoje, 13 de novembro, 
às 15 horas, em Piracicaba. 
A mostra reúne 236 peças e 

pode ser vista até 30 de janei-
ro de 2021, das 13 às 17 horas, 
na Casa do Povoador, na aveni-
da Beira Rio, 800. A entrada é 
gratuita. Nos trabalhos foram 
utilizadas as técnicas com lá-
pis de cor, aquarela, colagem, 
desenho, acrílica sem tela, fo-
tografia, biscuit, cerâmica, li-
teratura, arte digital, gravura, 
nanquim e óleo sobre caixa 
de fósforo. Mais informações 
pelo telefone (19)3434-8605.

JORNALISMO DIGITAL A 
editora-chefe do Nossa Folha, 
a jornalista Damana Maria Ro-
drigues, tem promovido lives 
no Instagram, com objetivo 
de divulgar histórias de vida 
e dicas de saúde, cultura e 
moda. Conteúdo tem ido ao ar 
às segundas, quartas e sextas, 
sempre ao vivo às 20 horas, no 
perfil @damanarodrigues. Na 
próxima semana, os entrevis-
tados serão Marcelo Marcina-
tore, Rosana Maria Moschetti 
Dal Coleto e Rafaela Breves, 
respectivamente.

WHATSAPP - A Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Tietê (Acet) informou que, 
por meio dos cursos presen-
ciais do Programa Empreenda 
Rápido, realizará gratuitamen-
te o Supermei - Organize seu 
Negócio, no período de 23 a 
26 de novembro, das 18 às 22 
horas. Os temas serão: Empre-
endedor de Sucesso, Formação 
no Preço de Venda, Fluxo de 
Caixa e Marketing Digital. Mais 
informações devem ser obti-
das pelos seguintes telefones 
(15)3285-2887 ou 3282-1291. 
A Acet fica na rua São Benedi-
to, 98, no Centro, e atende de 
segunda a sexta, no horário 
das 8 às 18 horas.

RESPOSTA O meme da semana foi postado por Francine 
Liberati, no Facebook. Na imagem, aparece uma mulher com ar 
pensativo, com um dos braços encostado na mesa, e a seguinte 
frase: “Quando você pensa na resposta perfeita, sendo que a 
briga foi na semana passada”. Quem mais se identifica? 

GARFADA Já Diva Hernandes (Lili) postou mais um meme 
bem divertido e verdadeiro: “Acho tão chique quem perde o 
apetite quando fica triste. Eu como chorando mesmo! Cada lá-
grima, uma garfada!”. Existe algo melhor para aliviar o choro? 
Em outra postagem, Lili deu uma aula de Direito: “Engorda-
mento culposo, quando a gente come de tudo sem a intenção 
de engordar”. A gente aprendeu mais uma, Lili! Neste mesmo 
post de Lili, a amiga Lucila Evangelista fez um comentário bem 
pertinente: “Único problema é que não vai ter onde internar 
todas as amigas”.

EM DEFESA DA PICANHA A leitora Rosa Maria Ruy tam-
bém publicou nas redes sociais um recado para a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em defesa da picanha brasileira: “A 
China come baratas, ratos, morcegos, cachorro e pede selo de 
qualidade da nossa carne? Só pode estar de sacanagem!”. Quem 
concorda?

O QUE FAZER A leitora do Nossa Folha, Teresa Silvestre, 
também mostrou que domina a “arte dos memes” ao postar  a 
foto de um homem com uma mulher um “pouco exótica” e a 
seguinte frase: “E agora? O que faço? A conheci com máscara!”. 
Ele que lute, não é mesmo, Teresa?

MEMÓRIA BOA Já Gabriela Bertola publicou um meme da 
página Sincero Oficial: “Tenho uma ótima memória. (Saí de 
casa). Será que eu tranquei a porta?”. E quando a gente acha 
que deixou até o fogão aceso, Gabriela?

PREVISÃO Um dos memes da leitora Sônia Amaral Schin-
cariol nas redes sociais diz o seguinte: “Só tem uma explicação 
para tudo que está acontecendo em 2020. O mundo acabou 
em 2019 e nós somos a galera que não foi para o céu!”. Será 
que foi isso?

24 HORAS POR DIA A leitora Ivone Nogueira Dordetti pos-
tou nas redes sociais o seu meme preferido: “Você quer saber 
o horáro do meu trabalho? Da hora que eu acordo até a hora 
que vou dormir!”. Ou seja, ela é dona de casa.

PROFESSORA Segundo Ricardo “Bial” Pupato, Valéria Valle-
rini, além de proprietária de ótica, agora também é professora 
de crianças, com direito até a espaço especial para ensinar os 
pequenos o abecedário. Para quem quiser conferir, basta ir até 
a Ótica Vallerini, na rua Lara Campos, 446, em Tietê.

HORÁRIOS DAS MISSAS

Agende-se

EDIÇÃO DIGITAL

Sábado: 14 de novembro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

Domingo: 15 de novembro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta, às 19 horas. Porém, a Capela está em 

reforma.
SANTA CATARINA: não haverá missa neste mês.
SANTO ANTONIO: missa na segunda quarta às 20 horas e celebração da 

palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: missa na terceira quarta às 20 horas e 

celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês às 20 

horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda primeira sexta, às 19 horas. 
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da 

palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da pala-

vra aos domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta às 

19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
IGREJA SANTA TERESINHA

Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo So-

corro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 12 e 

das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA: 
Durante semana não é obrigatório senha:
Terça: às 19h30 e sexta: às 19h30 (online).
**Aos fins de semana, é obrigatória a retirada de senha na secretaria.
Sábado: às 19 horas, domingo: às 8 horas e às 19 horas (online).
Senhas disponíveis de terça a sábado.

Rafael Pizol Catto
Engenheiro Civil
CREA 5062078119

Rua Prof. Francisco de Assis
Madeira, 545, Centro - Tietê/SP
Telefones: (15)3282-2099

99162-1974

* Compromisso ético-moral
* Engajamento em projetos sociais
* Destinação de R$3 milhões
  para Tietê
* A favor da redução dos salários           
  dos vereadores
* Contra a imoralidade do
  afastamento de cargos públicos
* Auxiliar na administração nos
  projetos e buscar verbas

Avança Tietê
com Paulinho
e Dr. Pedro

Uma nova forma
de fazer política!



Em Tietê, um motociclista 
de 35 anos morreu após colidir 
na traseira de um caminhão no 
km 81+500 metros da Rodovia 
Antônio Romano Schincariol 
(SP-127). O acidente aconteceu 
por volta das 20h40 da segun-
da, 9 de novembro.

Segundo informações da 
Polícia Rodoviária, o motorista 
do caminhão não se feriu no 
acidente. Entretanto, a faixa 
dois da rodovia precisou ser 
interditada para socorro do 
motociclista e só foi liberada 
às 21h30. A vítima não resistiu 
aos ferimentos e veio a falecer.

NOVOS FURTOS - Tietê 
registrou novos furtos de veí-
culos nos últimos dias. Crimes 
foram relatados à Delegacia de 

Polícia local, que investiga os 
delitos.

Na quarta, 4 de novembro, 
por volta das 20h30, uma mu-
lher de 38 anos, proprietária 
do veículo, um Nissan Sentra 
prata, deixou o carro estacio-
nado na rua Luiz Scagion, foi 
caminhar na avenida próxima 
ao local e, ao retornar, o auto-
móvel não se encontrava mais 
ali. O veículo possui seguro.

Já na madrugada da quinta, 
5 de novembro, um homem de 
66 anos teve um Euro3 Worker 
branco, furtado na rua Anhan-
guera, no Jardim Bonanza. 

Câmeras de segurança de 
um estabelecimento comercial 
próximo ao local do crime fla-
graram quando um indivíduo 

furtou o painel e o tacógrafo 
do automóvel.

Ainda em Tietê, na noite da 
sexta, 6 de novembro, um mu-
nícipe, de 43 anos, estacionou 
um HB20 prata na rua Antô-
nio José Dal Pozzo, na Cohab, 
em frente à sua residência e, 
depois de três horas e 40 mi-
nutos, percebeu que o veículo 
não estava mais no local. O 
automóvel possuía seguro e 
as chaves estão em posse da 
vítima.

Também na sexta, 6 de no-
vembro, por volta das 20 ho-
ras, uma mulher, de 44 anos, 
proprietária de um Classic 
cinza, deixou o veículo esta-
cionado na rua Antônio Ribei-
ro, no Jardim São Francisco. 

Contudo, no dia seguinte, pela 
manhã, notou que o automó-
vel havia sido furtado. Não foi 
informado se o carro possuía 
seguro.

Ainda em Tietê, no do-
mingo, 8 de novembro, às 5 
horas, um morador da rua 
Afonso Celso Rodrigues Cruz, 
na Cohab, teve uma bicicleta 
motorizada furtada de sua re-
sidência. 

Segundo a vítima, de 61 
anos, um indivíduo não identi-
ficado arrombou o cadeado do 
portão e subtraiu a bicicleta 
motorizada. 

O proprietário entregou 
imagens de uma câmera de 
monitoramento para a polícia  
sobre o registro da ação crimi-

nosa.
GOLPE - Na última semana, 

em Tietê, um golpe a cliente de 
uma agência bancária serviu 
de alerta para demais corren-
tistas desta e de outras insti-
tuições bancárias. 

Tudo teve início no sábado, 
7 de novembro, por volta das 
11 horas, quando um moto-
rista, de 56 anos, foi à agência 
bancária e sacou R$100 de sua 
conta poupança. 

Após realizar a operação 
e já saindo do caixa eletrôni-
co, foi chamado por um moço 
branco, alto, forte e trajado 
de camisa social e calça jeans, 
que alegou que seu cartão ha-
via sido bloqueado e pediu que 
a vítima colocasse novamente 

o seu cartão e a palma da mão 
que, então, o cartão seria des-
bloqueado. 

O motorista procedeu con-
forme o golpista falou e, nisso, 
uma mulher se aproximou di-
zendo que tinha caído um pa-
pel do seu bolso. Ele abaixou e 
pegou o referido papel e saiu 
do interior do banco. O crimi-
noso fugiu. 

A vítima retornou à agência 
bancária no domingo, dia 8, ti-
rou um extrato e verificou que 
havia sido feita a transferência 
de R$5.000 da sua conta pou-
pança para uma conta corren-
te. Diante dos fatos, registrou 
a ação criminosa na Delegacia 
de Polícia de Tietê, que investi-
ga a autoria do delito.

Acidente com vítima de 35 anos aconteceu na noite da segunda, 9 de novembro, na Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), em Tietê

OCORRÊNCIAS

Motociclista morre ao colidir em caminhão

cidades
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Instalação de totem divide opiniões
EU AMO TIETÊ

Nesta última semana, a ins-
talação do totem turístico Eu 
Amo Tietê, nas imediações do 
Lago da Serra, gerou comentá-
rios nas redes sociais, com opi-
niões acaloradas daqueles que 
gostaram da iniciativa da Pre-
feitura e os que disseram que 
esta não é a prioridade para o 
município. 

De acordo com uma inter-
nauta que aprovou a instalação 
do totem, esta “homenagem” é 
um presente para muitas cida-
des. “Por que não poderia ser 
aqui também?”, questionou a 
pessoa.

Já outra moradora comen-
tou que o lugar no Jardim da 
Serra tem um odor fétido e 
que a máquina só fez a limpe-
za de parte do espaço público, 
sendo, ainda, necessário reali-
zá-la em outras partes da área 
de lazer.

Por outro lado, um inter-
nauta tieteense postou o se-
guinte comentário: “Se em 

Tietê faz, estamos copiando 
outras cidades. Se Tietê não 
faz, estamos atrasados em 
relação a outras cidades. Deci-
dam: ou é oito ou 80”.

Outra munícipe contestou 
a instalação do totem turísti-
co, afirmando o seguinte: “Se 

houvesse mais empregos, in-
dústrias, chances aos jovens 
para o primeiro emprego, sem 
ter isso de experiência em car-
teira, eu diria: Eu Amo Tietê”.

Segundo revelou a Secreta-
ria Municipal de Obras e Plane-
jamento ao jornal Nossa Fo-

lha, a implantação do totem no 
Lago da Serra ocorreu devido 
à revitalização do local onde 
há uma considerável frequên-
cia de pessoas. Portanto, ainda 
segundo a pasta responsável, 
buscou-se fomentar o turismo 
ao atrair não só munícipes ao 
Lago da Serra quanto visitan-
tes, ornamentando e embe-
lezando o ponto turístico ao 
proporcionar entretenimento 
e lazer.

Ainda de acordo com a Se-
cretaria Municipal de Obras 
e Planejamento, a obra teve 
início em 22 de outubro e foi 
finalizada na segunda, 9 de 
novembro, sendo gastos R$20 
mil. “Como já ressaltado na 
justificativa, o totem buscar 
atrair munícipes e visitantes 
para o local, de forma que a ci-
dade tenha um ponto de turis-
mo onde possam registrar sua 
passagem pela mesma”, finali-
zou a Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento.

Tem prosseguimento a 
Campanha Cerquilho Limpa

COLETA DE INSERVÍVEIS

Até o fim deste mês, pros-
segue a Campanha Cerquilho 
Limpa, que visa a retirada de 
móveis, como armários, guar-
da-roupas, sofás, além de col-
chão, assim como de podas de 
roçagem de gramas e limpeza 
de jardins, devidamente ensa-
cados. 

Hoje, 13 de novembro, ha-
verá coleta no Jardim Aliança, 
Cidade Jardim, Águas Claras, 
CDHU, Residencial Sebastiani, 
Vila Pedroso, Domingos Gre-
chi, Taquaral, Distrito Indus-
trial e Capoava.

De 16 a 20 de novembro, 
a campanha será realizada nos 
Residenciais Bellucci, Catai, 
Modena e Corrocher; Recantos 
do Sol e das Rosas; Jardim Itá-
lia; Residenciais Real Parque e 
Flamboyant; Portal dos Pilares, 
Jardim Esplanada e Centro (da 
linha do trem sentido Nova 
Cerquilho).

No período de 23 a 27 de 

novembro, terá retirada de 
inservíveis no Residencial São 
Luiz; Vila São José; Residen-
ciais Green Ville, Parque das 
Árvores, Parque Alvorada, 
Vale do Sol, Galo de Ouro; Re-
canto da Colina; Residencial 
da Colina I e II; Nossa Senhora 
de Lourdes; Cecap e Centro (da 
linha do trem sentido Galo de 
Ouro).

Já podas e cortes de árvo-
res em calçadas são respon-
sabilidade da Prefeitura de 
Cerquilho, uma vez que o re-
colhimento deve ser solicitado 
pelo (15)3384-3470.

Neste sábado terá início o período de matrículas para
os novos alunos da Educação Infantil em Tietê

ATENÇÃO

Em Tietê, segundo a Secre-
taria Municipal de Educação, 
o período de matrícula para 
novas crianças da Educação 
Infantil, para o ano letivo de 
2021, terá início neste sábado, 
14 de novembro, e seguirá até 
4 de dezembro.

Neste caso, pai ou respon-
sável deve dirigir-se à escola 
mais próxima da sua residên-
cia, respeitando-se os horários 
de atendimento divulgados 
pelas unidades escolares, por 
conta do cumprimento dos 
protocolos sanitários.

Para efetuar a matrícula, os 
documentos necessários são 
as cópias da Certidão de Nas-
cimento, Carteira de Vacina-
ção, comprovante de residên-
cia, além do preenchimento 
de questionário pertinente à 
criança. Os responsáveis pela 
matrícula deverão estar muni-
dos dos documentos originais.

Para os alunos que já estão 

inseridos na Rede Municipal 
de Ensino de Tietê, tanto da 
Educação Infantil quanto do 
Ensino Fundamental, a matrí-
cula será automática. Sobre 
informações, o telefone dispo-
nível é o (15)3285-3899.

CERQUILHO - A Prefeitura, 
através da Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, di-
vulgou que as matrículas para 
a primeira etapa da Educação 
Infantil - Pré-Escola (Pré 1) 
para o ano letivo de 2021 tam-
bém estão abertas.

Essa matrícula é voltada 
exclusivamente para crianças 
que ainda não estão matricula-
das em creche municipal e que 
completam quatro anos até 31 
de março de 2021. 

O período para se inscre-
ver na Rede Municipal de Edu-
cação Infantil segue até 30 de 
novembro deste ano.

Vale lembrar que, para rea-
lizar a matrícula, é necessário 

apresentar cópias da Certidão 
de Nascimento, cartão SUS, 
comprovante de endereço, 
RG e CPF do responsável, RG 
e CPF da criança (se houver), 
e-mail do responsável, além de 
duas fotos 3x4.

Em razão da pandemia 
da covid-19, as recomenda-
ções são as seguintes: ligue 
na escola antecipadamente e 
agende data e horário para a 
matrícula; apenas os pais ou 
responsáveis legais podem 
realizar a matrícula do aluno; 
não leve criança ou acompa-
nhante no momento da ma-
trícula; é obrigatório o uso de 
máscara e leve sua própria 
caneta. Mais informações po-
dem pelo telefone (15)3384-
8333.

JUMIRIM - A Secretaria 
Municipal de Educação anun-
ciou que as matrículas para a 
Educação Infantil vão até 30 
de novembro. Para tanto, é 

necessário levar os seguintes 
documentos: Certidão de Nas-
cimento, Carteira de Vacina-
ção atualizada e comprovante 
de residência atualizado em 
nome dos pais ou responsá-
veis. 

Estes deverão procurar a 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, que está instalada na Es-
cola Municipal de Educação Bá-
sica (Emeb) “Governador Mário 
Covas Junior”, na rua Scatena, 
210, na Nova Jumirim, de se-
gunda a sexta, das 8 às 16 ho-
ras. Outras informações pelo 
telefone (15)3199-9812.

A polêmica aumentou ainda mais devido ao 
problemático Ribeirão da Serra, local envolvido 

em questões ambientais até hoje

Denival de Lima

Descarte correto pode evitar 
acidentes com coletores

MATERIAIS CORTANTES

Ferimentos causados por 
objetos cortantes são uma 
realidade na rotina dos servi-
dores que trabalham na cole-
ta de lixo da cidade. Mesmo 
com campanhas de conscien-
tização direcionadas à popu-
lação, tem sido muito grande 
a incidência de cacos de vidro 
e outros materiais cortantes 
e perfurantes colocados no 
lixo sem a devida proteção 
adequada.

Em Cerquilho, na última 
semana, houve mais um inci-
dente na coleta de lixo orgâ-
nico. Um munícipe descartou 
incorretamente um copo de 
vidro quebrado e, na hora de 
fazer a retirada do material, 
um dos coletores se feriu gra-
vemente e precisou ser enca-
minhado para o hospital para 
receber atendimento.

A Prefeitura de Cerquilho, 
por meio de nota oficial, aler-
tou que o descarte correto de 

vidros, devidamente embala-
dos e com aviso de alerta, é 
material reciclável e deve ser 
descartado no saco verde. 
Ainda segundo a Prefeitura, 
o ideal é descartar cacos de 
vidro em um recipiente como 
uma garrafa pet ou qualquer 
outro pote plástico, como 
forma de proteger os servi-
dores que terão contato com 
referido material.

Pediu ainda a atenção de 
todos os moradores no senti-
do de separar corretamente o 
material do lixo orgânico e de 
reciclável e, em caso de des-
carte de materiais cortantes, 
fazê-lo adequadamente, cui-
dando e respeitando o próxi-
mo.

Portanto, para que casos 
assim não se repitam, é pre-
ciso ter um cuidado especial 
com esse tipo de lixo para 
não colocar a vida dos coleto-
res em risco.

Divulgação Divulgação
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FALECIMENTO

AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece aos amigos pelas ma-

nifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram 
aos funerais.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, é importante manter áreas livres e limpas, bem como frestas de portas e janelas vedadas

CIDADÃO-REPÓRTER

Infestação de escorpiões preocupa moradores

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

EVA MAZZUCATTO ESTEVES
Faleceu em São Paulo, em 11 de novembro, Eva Mazzucatto 

Esteves aos 87 anos. Falecida era viúva de Luiz Esteves e deixou 
os filhos Demerval (in memoriam), Irene (in memoriam), Marcos, 
Ivan, Mauro e Flávio, 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.

NAIR DE MOURA SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 12 de novembro, Nair de Moura 

Souza aos 80 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Marcelo 
(in memoriam), Antonio Carlos (in memoriam), Márcio, José Car-
los, Adriano, Ana e Tereza, 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.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

LAÉRCIO BENEDITO BOM
Faleceu em Cerquilho, em 6 de novembro, Laércio Benedito 

Bom aos 76 anos. Falecido era casado com Maria Peperaio Bom 
e deixou os filhos Rogério José e Rosangela Aparecida, além de 
familiares.

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

REINALDO BATISTA NEVES
Faleceu em Cerquilho, em 7 de novembro, Reinaldo Batista 

Neves aos 69 anos. Falecido vivia em união estável com Célia 
Aparecida de Campos e deixou os filhos Ronaldo e Rodolfo, além 
de familiares.

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

YOSHIAKI KUMAKAWA (PEDRO)
Faleceu em Tietê, em 8 de novembro, Yoshiaki Kumakawa 

aos 74 anos. Falecido era casado com Maurilia Aparecida Ma-
riano Kumakawa e deixou os filhos Luciana, Lucineia, Adriano e 
Marcelo, além de familiares.

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

ANA MARIA GRANDO
Faleceu em Cerquilho, em 9 de novembro, Ana Maria Grando 

aos 53 anos. Falecida deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

RODRIGO AUGUSTO DE ALMEIDA 
Faleceu em Tietê, em 9 de novembro, Rodrigo Augusto de 

Almeida aos 35 anos. Falecido deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após re-

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

DOMINGOS DE JESUS CAMARGO
Faleceu em Boituva, em 9 de novembro, Domingos de Jesus 

Camargo aos 87 anos. Falecido era viúvo e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

SEBASTIÃO FRANCISCO DE MEIRA
Faleceu em Piracicaba, em 10 de novembro, Sebastião Fran-

cisco de Meira aos 58 anos. Falecido deixou familiares.

FALECIMENTOS

Em Tietê, no bairro Terras 
de Santa Maria, moradores es-
tão preocupados com a infes-
tação de escorpiões em várias 
residências da localidade.

“No meu quintal, encon-
trei quatro escorpiões e olha 
que sempre deixo tudo limpo, 
corto a grama. Depois disso, 
permaneci com medo porque 
tenho uma filha de dois anos 
que gosta de brincar no quin-
tal”, disse uma moradora do 
bairro. 

Outros residentes no Ter-
ras de Santa Maria também re-
lataram a presença de escorpi-
ões nas casas e quintais. “É um 
bairro novo e em constante 
transformação por conta das 

casas em construção. Isso faz 
com que acumule entulhos, o 
que serve de abrigo para estes 
animais peçonhentos”, comen-
tou um municípe. 

De acordo com a chefe 
de Vigilância Epidemiológi-
ca, Mônica Maria Nascimento, 
quando a reclamação é feita 
no Setor de Protocolo da Pre-
feitura, ela é despachada para 
o departamento responsável, 
o qual toma as devidas pro-
vidências. “Mas a população 
também pode ligar no Setor de 
Zoonoses, que também regis-
tra a reclamação e o profissio-
nal, no caso a bióloga, sai para 
atender a ocorrência e dar as 
devidas instruções aos muníci-

pes”, explicou. 
Ainda segundo Mônica 

Maria Nascimento, o período 
de calor intenso seguido de 

chuvas propicia a reprodução 
do animal e ele sai em busca 
de alimento. Normalmente, a 
infestação se dá onde existe 
acúmulo de madeiras, pedras, 
tijolos e telhas, locais de refú-
gio para o escorpião.

“Temos um trabalho dire-
cionado aos munícipes para 
que eles evitem o acúmulo de 
materiais inservíveis em seus 
quintais ou terrenos próximos, 
justamente para evitar tais aci-
dentes”, orientou a chefe de 
Vigilância Epidemiológica.

Além disso, também disse 
que é importante a população 
em geral manter áreas livres e 
limpas, bem como frestas de 
portas e janelas vedadas e com 

tela milimetrada. “Os predado-
res naturais dos escorpiões 
são os gambás e as galinhas. 
Portanto, não mate um gambá 
quando avistado, pois ele está 
se alimentando destes animais 
peçonhentos”. 

“Caso ocorra algum aciden-
te, o munícipe deve procurar o 
Posto de Saúde mais próximo 
de sua residência para que se-
jam tomadas as devidas pro-
vidências”, completou Mônica 
Nascimento.

Vale destacar que os mo-
radores podem obter mais 
informações junto ao Setor 
de Zoonoses pelo telefone 
(15)3282-1480, de segunda a 
sexta, das 7 às 13 horas. 

LUCIA HELENA LOPES CORREA
Faleceu em Tietê, em 8 de novembro, Lucia Helena Lopes 

Correa aos 66 anos. Falecida era casada com Brasilio Lazaro 
Almeida Correa e deixou os filhos Lucas e Daniele, 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.

O calor intenso acompanhado de chuvas propicia 
o aparecimento deste animal peçonhento

Flagrante/leitor

A Câmara Municipal de Tietê realizará na noite de 24 de no-
vembro, a partir das 20 horas, no salão nobre da Escola Estadual 
“Plínio Rodrigues de Morais”, a solenidade de entrega dos “Tí-
tulos de Cidadão Tieteense”, a Alberto Luiz Moisés, professor 
Roberto Machado de Carvalho, Waldomiro Fragnani (Gabi), João 
Piovezane, dr. Antonio Rodrigues Vilela, Raul Rosa Pereira, Eugê-
nio Sacco, dr. Wolnei Mendes, Oswaldo Vieira da Cruz, Humberto 
Bortoletto de Arruda, pastor Francisco Carlos dos Santos, Odair 
Pereira dos Santos, Ademir Torrezan e Paulo de Souza Alves Fi-
lho; e de entrega da Medalha “Pirapora de Curuçá” a Santim Mil-
ton Pareschi, Reinaldo José de Tonon Franzini, dr. Ruy Estanislau 
Silveira Mello, Antonio José Viotto e Roberto Sotovia. 

Gratuita, Semana do Mercado 
Financeiro será online

OPORTUNIDADE

A Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz” 
(Esalq/USP), de Piracicaba, pro-
move, entre 16 e 19 de novem-
bro, a terceira edição da “Se-
mana do Mercado Financeiro 
Esalq”. O evento, a ser realiza-
do pela organização estudantil 
Liga do Mercado Financeiro, 
será online e gratuito.

As palestras ocorrerão pelo 
YouTube, com transmissão en-
tre 14h30 e 20 horas de pales-
tras com 18 convidados, como 
o secretário da fazenda e pla-
nejamento do Estado de São, 
Paulo Henrique Meirelles; o 
sócio-fundador da Alaska As-
set, Henrique Bredda; a CEO do 
Deutsche Bank no Brasil, Maite 
Leite; o CEO do Morgan Stanley 
no Brasil, Alessandro Zema; o 
ex-presidente do Banco Cen-
tral e presidente do Conselho 
do Credit Suisse, Ilan Goldfajn; 

e o presidente do SOS Panta-
nal, Alexandre Bossi.

O painel terá assuntos 
como “A importância do agro-
negócio no Mercado Finan-
ceiro”, “Carreira no Mercado 
Financeiro”, “Conjuntura Eco-
nômica de São Paulo”, “Pers-
pectivas e desafios do merca-
do de capitais durante a crise”, 
“A importância do longo pra-
zo nas finanças pessoais e 
investimentos”, “Conhecendo 
o Mercado Financeiro”, “DNA 
Women e mulheres no merca-
do financeiro”, “Investimentos 
em tempos de crise”, “Como 
o aumento dos gastos públi-
cos afeta a vida das pessoas” 
e “Perspectivas e desafios do 
Banco Central durante a crise”.

Para se inscrever, basta 
acessar o site ligaesalqusp.
com/event-details/semana-
-do-mercado-financeiro.

UBSF atende em novo horário 
desde 3 de novembro

ATENÇÃO

Considerando à baixa de-
manda por atendimentos no 
horário estendido, a estabili-
zação dos casos de covid-19 
no município e a redução do 
número de internações, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Cerquilho anunciou que, 
desde 3 de novembro, a UBSF 
Vila São José atende de segun-
da a sexta, das 7 às 17 horas, 
exclusivamente pacientes com 

sintomas respiratórios.
Já a Ala Covid da Santa 

Casa segue sendo utilizada 
exclusivamente para quem 
necessite de internação, assim 
como o Pronto Socorro, 24 ho-
ras por dia.

Informou ainda que segue 
monitorando a situação epide-
miológica do município e pode 
alterar a qualquer momento a 
oferta dos atendimentos.
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Rua dr. Palinuro, 481, Sala 2 - Centro - Tietê/SP
Telefone: (15) 3282-3744 / 3285-1960

Compra, Venda e LoCação

 IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA – LOTES, CA-
SAS E APARTAMENTOS: 
l Lote sem benfeitorias no bairro Vila Zanão, ao 
lado da distribuidora de água = R$ 170.000,00. 
Aceita permuta com casa em Tietê ou Cerquilho, 
com Área do terreno: 10x41 = 410m². 
l Barracão no bairro Jardim Bonanza = R$ 
240.000,00. Acomodações: Serralheria com barra-
cão, tendo 1 escritório e 2 banheiros. Venda com 
tudo o que tem dentro. Construção: 80m² de alvena-
ria e 80m² de barracão.
Casa no Emílio Gardenal = R$ 400.000,00. Aco-
modações: Sobrado - Piso Inferior: garagem para 2 
carros coberto, 2 salas, 1 dormitório, cozinha com 
copa, 1 banheiro social. Piso Superior: 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte. Quintal com área de Churrasqueira e 
1 quarto de despejo.
l Sítio com 4,5 alqueires, fica localizado a apro-
ximadamente 10 km do Centro de Rafard, possui 
ribeirão na divisa. Ótima renda, com ciclo de abate 
em média de 45 dias, sistema integrado. A proprie-
dade é cercada e registrada junto ao MA (Ministério 
da Agricultura), conforme exigência dos órgãos com-
petentes. 3 galpões de frango automatizados com 3 
aquecedores semi automáticos, capacidade para 80 
mil frangos; a metragem dos galpões: 205 mt x 10,5 
mt / 210 mt x 10,5 mt / 130 mt x 14 mt 5 silos;1 poço 
artesiano com capacidade para 8 mil litros de água 
por hora; 1 caixa d’água (reservatório) para 37 mil 
litros de água;1 trator Massey Ferguson 65x, ano 73; 
1 gerador Bambozzi 50 KVA, 1 máquina de incine-
rar frango; 1 batedor de cama de frango;1 carreta c/ 
capacidade p/ 3 toneladas;1 lâmina hidraúlica;1 ara-
do;1 grade;1 terraplanagem pronta (130x114mt); 1 
tanque com peixe; 1 canil; 1 casa p/ caseiro; Alicerce 
pronto para mais uma casa; Área com pedregulho; 
Pasto Bom. OBS: Aceita permuta com chácaras ou 
casas em Capivari. Consulte valor e maiores infor-
mações!!! 

CHÁCARAS, SÍTIOS E FAZENDAS
À VENDA EM TIETÊ E REGIÃO
Acesse nosso site e confira!

www.imobiliariasimon.com.br
LOCAÇÃO DE CASAS,  APARTAMENTOS E 

SALAS COMERCIAIS EM TIETÊ
l Casa disponível no Piso Superior Altos do Tie-
tê: R$880,00. Acomodações: 2 dormitórios, sala, co-
zinha, 1 banheiro social, área de serviço e garagem 
para 1 carro coberto. 
l Casa no Centro próximo a Igreja do Seminário: 
2 imóveis disponíveis: Frente e fundo: acomoda-
ções: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, 
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no fundo 
para 1 carro coberto. Valor da locação: Consulte. 
l Sobrado: Imóvel no Piso Superior no Centro 
= R$1.802,71, Total. Acomodações: 3 dormitórios, 
sala de estar, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros 
sociais, cozinha, lavanderia coberta. Na parte Infe-
rior: Lavanderia, garagem para 1 carro coberto e 2 
descobertos e 1 banheiro social. Valor da locação: 
R$1.700,00 aluguel + R$ 102,71 IPTU .
l Casa no Emílio Gardenal: Casa na frente com 3 
dormitórios, sala, 1 banheiro social, copa, cozinha 
e lavanderia conjugado, garagem para 4 carros co-
berto. Corredor no fundo com edícula: 1 dormitório, 
cozinha, lavanderia e 1 banheiro social. Valor da 
locação: Aluguel R$1.000,00 + R$ 40,00, mensal 
de IPTU. *Obs.: Imóvel também disponível para 
venda, no valor de R$ 270.000,00. 
l Casa com excelente localização, no Centro de 
Cerquilho - Residencial ou Comercial: Acomo-
dações: 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 1 ba-
nheiro social. Quintal com lavanderia e 1 banheiro. 
Não possui garagem. Lote 6x28 = 168m². *Obs.: 
Valor da locação a negociar, imóvel precisa de 
reforma. Aluguel: R$1.000,00 + IPTU R$ 48,00 
= R$1.048,00 total. Disponível para venda: R$ 
320.000,00. 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA.

Creci 59.273
Rua Enock Barreira de Macedo, 355

Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS

l Jd. Santa Cruz l Jd. Baccili l Centro 
l Brasilinha l Vila Justina l Jardim São 
Francisco l Povo Feliz l Caixa d‘Água l 
Condomínio Nova Tietê l Jardim da Ser-
ra l Jardim Bonanza l Altos do Tietê l 
Vila Santo André l Terras de Santa Maria.

APARTAMENTOS
l Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela 
Vista l Curuçá l Aurélio Persone l das 
Nações.

LOTES
l Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Ir-
mãos l Jardim Bonanza l Condomínio 
Cidade Jardim l Condomínio Nova Tietê 
l RESIDENCIAL TERRA NOVA.

SÍTIOS
l Jumirim l Baronesa l Cruz das Almas 
l Ribeirão Fundo l Costa Rica l Rosário 
l Mandissununga l Bom Retiro.

CHÁCARAS
l Rodovia Marechal Rondon l Vila No-
va l Pilões l Nossa Senhora de Fátima 
l Jd. Bonanza l Ipomeia l São Roque 
l Baronesa l Ponte Alta l D.E.R. l 
Recreativa l Shangri-lá l Terreno para 
indústria com 30.000m², com frente para 
a Rodovia Marechal Rondon.

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

Site: www.imobiliariasimon.com.br
E-mail: imobiliaria@imobiliariasimon.com.br

imoveis@imobiliariasimon.com.br

Sexta-feira, 13 de novembro de 2020 5jornalnossafolha.com.br

Anuncie  nos  classificados

(15)3282-5133
(15)3285-1227
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Curso Supermei anuncia 
inscrições abertas

EM TIETÊ

Em Tietê, há oportunida-
de para quem quer aprender 
a melhorar sua produtividade 
e ter acesso a linhas de cré-
ditos exclusivas. Trata-se do 
Programa Empreenda Rápido 
- Curso Supermei Organize 
seu Negócio!, uma iniciativa 
do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae) em parceria com 
a Associação Comercial e Em-
presarial de Tietê (Acet). 

Esta iniciativa ocorrerá de 
23 a 26 de novembro, das 18 
às 22 horas.

Este programa, que já 
ajudou muitos empresários, 
terá uma nova turma presen-
cial e vai trazer temas como: 
Empreendedor de Sucesso, 
Formação no Preço de Venda, 
Fluxo de Caixa e Marketing 
Digital.

O curso é destinado ex-
clusivamente a microempre-
endedores individuais (MEIs), 
sendo o próprio proprietário 
da empresa. A iniciativa é 
gratuita, mas com vagas limi-
tadas.

As inscrições devem ser 
feitas pessoalmente na rua 
São Benedito, 98, no Centro. 
O telefone para mais infor-
mações é (15)3282-1291.

Também há o Posto do 
Sebrae, que fica na rua Pre-
sidente Kennedy, 23, no Cen-
tro. O contato é pelo telefone 
(15)3285-2887.

WHATSAPP - A Acet in-
formou que está com núme-
ro de WhatsApp para atender 
aos associados. Telefone é o 
(15)3282-1291. Já o e-mail 
para contato é o gerencia@
acet.com.br. 

Tietê e Cerquilho divulgam vagas da semana
OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura de Tietê 
oferece vagas para caseiro, 
mecânico, auxiliar de mecâ-
nico, marceneiro, auxiliar de 
padaria e vendedor. Mais in-
formações podem ser obtidas 
na rua Presidente Kennedy, 23, 
Centro, ou através do telefone 
(15)3285-2887.

Ainda em Tietê também há 
procura por oficina de costu-
ras para costureiras de Tietê 
e Cerquilho, com experiência 
em overloque ponto cadeia, 
galoneira e reta. As interessa-
das devem contatar o respon-
sável por meio do WhatsApp 
(15)99126-0959.

O RioMax Atacado divul-
gou vagas para balconista de 
açougue, empacotador (PCD), 
conferente e operador de cai-
xa. Os interessados devem 
encaminhar o currículo para 
o e-mail riomax.tiete@gmail.
com ou cadastrar no formu-
lário do site https://lnkd.in/

dZSJTZE.
Ainda em Tietê, a Refrix 

contrata auxiliar administrati-
vo, analista de Departamento 
Pessoal, auxiliar de produção, 
analista de compras, operador 
de xarope, promotor de Mer-
chandising e coordenador de 
Marketing. Os profissionais 
interessados devem enviar o 
currículo para recrutamento@
refrix.com.br com o nome da 
vaga no assunto.

Também em Tietê, a Aví-
cola Dacar admite auxiliar de 
produção, do sexo masculino, 
maior de 18 anos, com dispo-
nibilidade de horários, sem 
necessidade de experiência. 
É preciso residir na região de 
Tietê. O currículo deve ser 
entregue pelo e-mail gabriela.
martins@avicoladacar.com.br.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
disponibiliza vagas de jardi-
neiro/paisagista, trabalhador 

rural, montador de esquadrias 
de alumínio, motorista cate-
goria C, auxiliar de compras, 
balconista, auxiliar de padaria, 
atendente de oficina mecânica, 
assistente de controle de qua-
lidade, estagiário de Farmácia, 
torneiro mecânico, auxiliar 
administrativo, auxiliar de 
produção, costureira, tecelão, 
estagiário de Administração, 
serviços gerais, auxiliar de lim-
peza, montador de móveis e 
estagiário de Direito. 

Para esclarecer dúvidas so-
bre estas vagas, o telefone de 
contato é o (15)3384-5652.

Ainda em Cerquilho, há 
vaga para ajudante de piz-
zaiolo no Sr. Gallo Pizzaria. Os 
interessados devem procurar 
por Cleiton, a partir das 16 
horas, na avenida Washington 
Luiz, 211, no Centro.

A SP Congelados também  
está com vaga aberta para 
Cerquilho para confeiteiro ou 
ajudante de padeiro com expe-

riência. Para este posto, o cur-
rículo pode ser enviado pelo 
WhatsApp (11)94070-6732.

Ainda em Cerquilho, a 
Donna Gás admite gerente 
comercial. Requisitos neces-
sários: morar na cidade, ser 
organizada, atenciosa, pontual 
e ter experiência comprovada 
nas áreas de vendas e lideran-
ça de equipe. O currículo deve 
ser enviado para recrutamen-
to@donnagas.com.br.

Também em Cerquilho, 
há vaga temporária para ven-
dedora na Look 30. Não é ne-
cessário ter experiência, mas 
é recomendado ser simpática, 
educada e extrovertida. Para 
a função, o currículo pode ser 
enviado para o e-mail look30.
cerquilho@hotmail.com.

Já o Restaurante Cisotto, 
no bairro São Pedro, contrata 
auxiliar de cozinha. Os interes-
sados devem enviar currículo 
para o e-mail cristinacisotto@
hotmail.com.

Divulgação

Divulgação

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Gaia foi resgatada do bairro Zambianco, em Tietê, depois 
de 10 meses de tentativa e três crias. Abandonada, lá ela teve 
a primeira cria e todos os seus filhotes morreram.

Quando ela estava na segunda cria, houve outra tentativa 
de resgate, sem sucesso. Gaia tinha muito medo. Nesta oca-
sião, todos os filhotes foram salvos e adotados. Veio a tercei-
ra cria e já não havia outra possibilidade se não a do resgate. 
Foram quatro horas para poder resgatá-la.

Hoje, ela está castrada, perdeu o medo dos seres huma-
nos e se mostra uma cachorra extremamente dócil. É linda, 
peluda, porte médio e extremamente carinhosa. Gosta de cal-
maria e muito carinho.

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

FAC promove concurso de redação online
ENSINO SUPERIOR

Com o objetivo de garantir 
o acesso ao Ensino Superior do 
estudante concluinte do Ensi-
no Médio deste ano, a Faculda-
de Cerquilho (FAC) promove o 
concurso de redação online. 

Para participar, o candida-
to deverá fazer sua inscrição 
por meio de um formulário 
próprio até 30 de novembro. A 
entrega da redação está mar-
cada para 5 de dezembro e o 
resultado será divulgado no 
dia 18 do mesmo mês. 

De acordo com a FAC, o 
primeiro lugar receberá uma 
bolsa integral para o curso 
escolhido válido pelo período 
de cinco anos; o segundo lugar 
ganhará 50 % de desconto no 
valor da mensalidade; e o ter-
ceiro lugar, 30% de desconto.

Vale destacar que estes 
descontos valerão para os cin-
co anos de duração dos cur-
sos.  Para escolha dos três me-

lhores colocados, haverá uma 
comissão avaliadora que fará a 
correção seguindo os critérios 
de avaliação do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). 

O formulário de inscrição 
pode ser acessado através do 
site faculdadecerquilho.com.
br e das redes sociais da FAC. 
Para mais informações, conta-
te: (15)3284-1775 ou 99678-
2376.

SAIBA MAIS - A FAC é uma 
instituição de Ensino Superior 
mantida pelo Grupo Faveni, 
que atua no segmento educa-
cional com mais de 200 mil 
alunos e mais de 200 polos 
espalhados pelo Brasil, ofer-
tando ensino de qualidade re-
conhecido pelo Ministério da 
Educação. A instituição inau-
gurada em Cerquilho neste 
ano oferece os cursos de Direi-
to, Enfermagem, Odontologia, 
Engenharia Civil e Psicologia.

Ciee e Prefeitura lançam 
“Jovem Talento”

PROGRAMA

O Centro de Integração 
Empresa Escola (Ciee), que 
em parceria com a Prefeitu-
ra de Cerquilho, já treinou e 
encaminhou ao mercado de 
trabalho aproximadamente 
500 jovens aprendizes nos 
últimos dois anos, acaba de 
lançar o programa Jovem Ta-
lento.

A ação visa a inserção de 
jovens do Ensino Médio e 
Técnico ao mercado de traba-
lho através da Lei do Estágio 
(11.788), com o diferencial de 
preparação contínua durante 
todo o período do estágio na 
empresa.

Podem participar do pro-
grama os jovens que cursam 
o Ensino Médio (faixa etária 
a partir de 16 anos). Como 
incentivo à adesão deste pro-
grama, o Ciee estabeleceu um 
valor de contribuição institu-
cional simbólico de R$50. 

O valor mínimo que o em-
presário deve pagar aos fu-
turos estagiários é de R$500 
por seis horas de trabalho. 
Dessa forma, tanto eles como 
os jovens serão beneficiados. 
Para mais informações, a Lu-
ciana Gomes, do Ciee Soro-
caba, atende pelo (15)99728-
8353.

SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(14)99165-1106

Eu, JOSÉ WILSON DOS SANTOS, popular “Pelezinho”, 
venho a público esclarecer o ocorrido a respeito da minha 
candidatura a vereador nas eleições deste ano de 2020. 

Desde o início da Campanha Eleitoral, percorri diversos 
bairros da cidade, conversei com muitos amigos, familia-
res e conhecidos, pedindo o voto e apoio deles para minha 
candidatura. 

Acontece que, por um erro e perda de prazo da equipe 
responsável pelo registro da minha candidatura, não po-
derei concorrer a vereador nas eleições deste ano e, sequer 
meu nome aparecerá nas urnas.

A Justiça Eleitoral apontou um homônimo (pessoa com 
o mesmo nome) e a equipe responsável deveria ter juntado 
a tempo um documento esclarecendo a situação, mas não 
o fez. E isso causou o meu indeferimento.

Peço desculpas a todos que depositaram sua confiança 
em mim e me coloco à disposição para qualquer tipo de 
esclarecimento.



O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê. Por ordem de sorteio, 
a décima sexta entrevistada é 
a Gabriela de Oliveira Meneget-
te, nascida em 7 de outubro de 
2005, em  Laranjal Paulista.

A filha de Marina Veloso 
de Oliveira Meneguette e Luis 
Gustavo Alli Meneguette tem 
uma irmã chamada Manuela.

A entrevistada estuda no 
Colégio Gradual e atua como 
atleta meio pela categoria Sub-
15. Seus ídolos no voleibol 
são Jaqueline Carvalho e Isac 
Santos. Gabriela Menegette foi 
vice-campeã da Série Prata e 
atleta destaque em 2019.

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

GABRIELA - Tenho meus 
altos e baixos, meus medos e 

inseguranças, mas nada muda 
aquela adrenalina e a sensação 
de liberdade que a quadra me 
traz.

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

GABRIELA - Comecei a trei-
nar em 2018. Não tive influên-
cia de ninguém!

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

GABRIELA - Em meu pon-
to de vista é a dedicação, pois 
não há esporte que você tenha 
resultados sem dedicação. 
Portanto, é necessário esforço 
para ser atleta.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

GABRIELA - A hora em que 
todo mundo te apoia e um aju-
da o outro, não importando se 

você fez um ponto ou errou a 
jogada. Independente disso, 

você vai ter o apoio e conselho 
de todas!

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

GABRIELA - Quando o de-
sempenho do time começa a 
cair por bobeira.

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

GABRIELA - Muita! Gera é 
muito mais que um técnico ou 
um professor. Ele está lá para 
apontar nossos erros e nos fa-
zer crescer!

NOSSA FOLHA - Hoje 
quem é o seu maior adversá-
rio?

GABRIELA - Eu mesma, mi-
nha própria mente, meus me-
dos e minhas inseguranças. 

NOSSA FOLHA - O que é 
preciso para ser uma estrela 
do voleibol?

GABRIELA - Dedicação, 
esforço e ter a mente aberta, 
sempre, além de ouvir os con-
selhos dos mais experientes e 
segui-los para ter um melhor 
desempenho.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

GABRIELA - Tenho apren-
dido a valorizar os pequenos 
momentos, assim como as 
pessoas que estão sempre ao 
meu lado para me ajudar e 
para me fazer bem.

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

GABRIELA - Crescer na 
vida e se tornar a pessoa que 
eu sempre sonhei em ser!

Gabriela de Martos Assun-
ção é a décima entrevistada do 
jornal Nossa Folha na série es-
pecial dedicada aos atletas do 
handebol, comandados pelos 
treinadores Fábio Vidotto Be-
loto e Gustavo Prado.

Nascida em 15 de setembro 
de 2006, em Tietê, Gabi, como 
é chamada, é filha de Alexan-
dre Assunção e Juliana Apare-
cida de Martos Assunção e tem 
dois irmãos: Isabela de Martos 
Assunção e Alexandre Assun-
ção Junior.

Estuda na Escola Municipal 
de Ensino Básico (Emeb) “Lyria 
de Toledo Pasquali” e joga na 
posição de pivô pela categoria 
Infantil. Em 2018 alcançou o 1º 
lugar pela Liga de Handebol do 
Estado de São Paulo (LHESP).

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define 
no handebol?

 GABRIELA - Eu me defino 
como uma jogadora forte e rá-
pida, mas não muito ágil, e que 
precisa aprender muito ainda.

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

 GABRIELA - Tive influên-
cia do meu pai, que praticava 
esporte. Ele e minha mãe sem-
pre quiseram que minha irmã  
e eu praticássemos algum es-
porte! Aí começamos a jogar 
handebol.

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

GABRIELA - O que eu mais 
amo são jogar e sentir aquele 
frio na barriga antes do árbi-
tro apitar o começo do jogo. E 
o que eu mais odeio é quando 
eu perco uma oportunidade de 
ajudar meu time em quadra.

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

 GABRIELA - O meu maior 
desafio é ser uma boa atleta, 
porque ser uma boa atleta não 
é só jogar bem em quadra.

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

 GABRIELA - Fábio e Gus-
tavo são grandes treinadores! 

Eles nos ensinam a crescer 
como atleta e como pessoa pe-
rante à vida.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

 GABRIELA - Conhecer 
pessoas e lugares e aprender 
muitas coisas dentro e fora da 
quadra.

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

 GABRIELA - Acredito 
que voltaremos com algumas 
adaptações, porém, os times 
não retornaram com a mesma 
intensidade. Mas com o tempo 
tudo vai se normalizar!

Segundo a atleta, dedicação, esforço, mente aberta e ouvir os conselhos dos mais experientes são qualidades para se tornar uma estrela do vôlei
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esportes
VÔLEI

HANDEBOL

Para Gabriela, seu maior sonho é crescer na vida

Gabriela sofreu influência dos pais Alexandre e Juliana
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Gabriela é filha de Marina e Luís Augusto e 
tem uma irmã chamada Manuela

Gabi é aluna da Escola “Lyria de Toledo Pasquali”
e joga de pivô na categoria Infantil

O Esporte Clube São João 
surgiu na década de 1940. 
Na época, os esportistas João 
Melaré, Nestor Melaré (Tico), 
Nardinho Guiraldi, Luizinho 
Guiraldi, Tita Antoniale, Ermí-
nio Amadio, Agenor Amadio, 

Berto Pizol, Gire Tostão, Toni-
co Pizol, Augusto Pizol e João 
Tomazela formavam o quadro 
de atletas. 

Teve ainda Orlando Anto-
niale, diretor entusiasta e ba-
talhador, além de Antonio Pi-
zzol e Anselmo Mazzer como 
presidente e vice do São João, 
respectivamente. 

Você sabia que o primeiro 
campo do São João ficava em 
um terreno de propriedade de 
João Melaré? Hoje, campo e 
vestiário estão localizados em 
terreno ao lado da igreja São 
João Batista.   

Anualmente e antes da 
pandemia da covid-19, os fes-
tejos de São João Batista eram 
realizados no mês de junho, 
contando com a parte religio-
sa e a recreativa e a presença 
assídua da população.

Eu me lembro que, na par-
te recreativa, o torneio de fu-
tebol possuia muitos jogos, 
vindo para participar equipes 
de todo o bairro e cidades vi-

zinhas. Além dos torneios 
promovidos pela Diretoria, 
muitos jogos também fizeram 
e fazem parte da história dos 
aproximadamente 50 troféus 
conquistados pelo São João.

Representando toda essa 
gente de fibra e amor ao espor-
te, presto homenagem, na data 
de hoje, ao tieteense nascido 
em 13 de fevereiro de 1975, 
Sandro Zanardo Forlevize, fi-
lho de Florivaldo Forlevize e 
Zélia Zanardo Forlevize. 

O pai de Ana Laura e Luiza 
é um dos personagens da bela 
história esportiva do Esporte 
Clube São João. 

PIADINHA DA SEMANA 
- Um louco estava no hospí-
cio quando chegou uma carta 
para ele. Quando abriu e viu 
uma folha em branco, logo 
disse aos amigos: “É do meu 
irmão!”

E os loucos perguntaram: 
“Como você sabe?”

- “A gente não estava se fa-
lando!”, respondeu.

Onde Anda Você? Édie Honório

Sandro nasceu em 
13 de fevereiro de 1975

Fotos acervo Édie Honório

SÃO JOÃO - CAMPEONATO INTERNO EM 1999
Em pé: Marcos Santarém, Antonio Rinaldo Pasquotto (Pascotinho), Cássio Piovesani, 

Dominique e Wellington Giacomazzi Mazzer. Agachados: Nodival Lavoranti (Lua),
Everaldo Mazzer (Tito), Marcelo Della Torre e Sandro Zanardo Forlevize
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FONOAUDIÓLOGA CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

14 E 15 DE NOVEMBRO

DROGA RAIA - (15)3282-4046
DROGARIA BELA VISTA

(15)3282-2322
EM TEMPO DE PANDEMIA
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Nesta sexta, 13 de novem-
bro, encerra a Campanha de 
Multivacinação em todos os 
Postos de Saúde do Estado de 
São Paulo, incluindo os mu-
nicípios de Tietê, Cerquilho e 
Jumirim.

A campanha de multiva-
cinação, englobando saram-
po e poliomielite, é focada na 
atualização da caderneta de 
crianças e adolescentes me-
nores de 15 anos, sendo 14 

anos, 11 meses e 29 dias. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, serão disponibilizados 
todos os tipos de imunização 
do calendário nacional de vaci-
nação, sendo possível receber 
mais de uma dose no dia. Ao 
todo, o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) oferece cer-
ca de 18 vacinas para crianças 
e adolescentes.

Os órgãos de saúde aler-
tam que a população deve pro-

curar o serviço mesmo com a 
pandemia de covid-19, pois 
estas vacinas são de extrema 
importância para manter a po-
pulação imune.

“Precisamos que pais e 
familiares se conscientizem 
sobre a importância da vaci-
nação para a saúde da crian-
ça. A vacina é segura, gratuita 
e importante para a vida dos 
pequenos. Basta procurar o 
Posto de Saúde mais próximo 

para receber atendimento. Os 
locais estão higienizados e 
respeitando as medidas sani-
tárias”, orientou a Vigilância 
Epidemiológica de Tietê.

A estimativa do Ministério 
da Saúde é que haja 11,2 mi-
lhões de crianças nessa faixa 
etária com meta de imuniza-
ção de 95% do público-alvo. 

A poliomielite, também 
chamada de pólio ou paralisia 
infantil, é uma doença con-

tagiosa aguda causada pelo 
poliovírus, que pode infectar 
crianças e adultos e, em casos 
graves, pode levar a parali-
sias musculares, em geral nos 
membros inferiores, ou até 
mesmo à morte. A vacinação 
é a única forma de prevenção.

Para a Campanha contra o 
Sarampo, o Ministério da Saú-
de convoca pessoas de 20 a 49 
anos para receber a vacina que 
protege contra a doença. So-

mente vai ser vacinado quem 
estiver com o esquema incom-
pleto referente à idade de 20 
a 29 anos.  No entanto, a po-
pulação de 30 a 49 anos, inde-
pendentemente do número de 
doses já recebidas, deverá ser 
vacinada.

Vale reforçar que, depois 
de duas décadas sem circula-
ção endêmica do sarampo, em 
2019 a doença foi reintroduzi-
da no Estado.

Campanha de Multivacinação será encerrada nesta sexta
NO ESTADO DE SÃO PAULO

Centro Médico oferece 
descontos especiais

NOVEMBRO AZUL

Com o objetivo de apoiar o 
Novembro Azul, que é o mês 
de conscientização sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce e rastreamento do 
câncer de próstata, o Centro 
Médico São José promove a 
campanha solidária “Faça o 
Bem Cuidando da Sua Saúde” 
e oferece descontos para con-
sultas e exames para quem fi-
zer a doação de alimentos não 
perecíveis.

Vale reforçar que estes des-
contos só valem para novem-
bro tanto para as consultas 
quanto para os exames, que 
devem ser agendados anteci-
padamente.

-Ultrassom da próstata tem 
o valor de R$108 com a doa-
ção de 1kg de alimento.

-Ultrassom de próstata + 
ultrassom do aparelho uriná-
rio custam R$216 com a doa-
ção de 2kg de alimentos.

-Ultrassom de abdome to-
tal + ultrassom da próstata 
com a doação de 2kg de ali-
mentos custam R$275.

-Consulta com urologista 
tem o preço de R$230 com a 
doação de 1kg de alimento. 

Mais informações sobre os 
exames médicos e a campanha 
solidária podem ser obtidas 
através do telefone (15)3288-
4848.

No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), há 16 milhões de pessoas portadoras desta enfermidade crônica

Dia Mundial do Diabetes alerta sobre a doença

Criado em 1991 pela In-
ternational Diabetes Federa-
tion (IDF) em parceria com a 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS), o Dia Mundial do 
Diabetes é promovido em 14 
de novembro para conscien-
tizar a sociedade e reforçar 
sobre a importância da pre-
venção e tratamento da do-
ença, que atinge 16 milhões 
de brasileiros, segundo da-
dos da OMS. No mundo, esse 
número salta para 463 mi-
lhões de pessoas, de acordo 
com a própria International 
Diabetes Federation.

Os números assustam, 
mas são importantes para 
avaliar o tamanho do desafio 
para combater esse proble-
ma que é global. Um fator 
torna a situação ainda mais 
agravante: a pandemia do 
coronavírus. Em função des-
se cenário de incertezas pelo 
qual o mundo continua pas-
sando, a população precisou 
se adaptar a diversas situ-
ações que antes não faziam 
parte da rotina, além do de-
sencadeamento de emoções 
e sentimentos aflorados.

A pandemia impactou di-

retamente os pacientes, pois 
tiveram seus hábitos altera-
dos no que diz respeito ao 
padrão de alimentação, já 
que muitas pessoas saíram 
da dieta e, com isso, aumen-
taram a ingestão de alimen-
tos; prática de atividades 
físicas - houve a diminuição 
em decorrência do distancia-
mento social; controle da do-
ença - muitos pacientes dei-
xaram o monitoramento da 
glicose um pouco de lado em 
função de estresse ou altera-
ção em seus hábitos; e acesso 
aos serviços de saúde - houve 
o cancelamento ou adiamen-
to das consultas para evitar a 
proliferação do coronavírus.

O diabetes é um dos desa-
fios de saúde que mais cres-
ce neste século. De acordo a 
International Diabetes Fede-
ration, a estimativa é que, em 
2030, 578 milhões de pes-
soas serão diabéticas. Outro 
dado alarmante é que mais 
de um milhão de crianças e 
adolescentes com menos de 
20 anos têm diabetes tipo 1.

-Mas, afinal, o que é dia-
betes?

A endocrinologista Ane-

lize Cardoso Terra explicou 
que é uma enfermidade crô-
nica que ocorre quando o 
pâncreas não consegue pro-
duzir insulina ou quando 
o corpo não consegue usar 
adequadamente a insulina 
produzida, que é o hormô-
nio responsável por regular a 
glicose no sangue e garantir 

energia para o organismo.
Existem três tipos princi-

pais:
-Diabetes tipo 1: É causa-

do por uma reação autoimu-
ne no qual o sistema imu-
nológico do corpo ataca as 
células beta do pâncreas que 
produzem insulina, fazendo 
com que as células produto-

ras do hormônio percam sua 
capacidade de produção. Ge-
ralmente, se manifesta na in-
fância ou adolescência, mas 
pode ser diagnosticado em 
adultos também.

-Diabetes tipo 2: É o tipo 
mais comum, que atinge 
cerca de 90% das pessoas. É 
caracterizado quando o or-
ganismo não consegue usar 
adequadamente a insulina 
que produz ou pela produ-
ção insuficiente da insulina 
pelo pâncreas para controlar 
a taxa de glicemia, fazendo 
com que o nível de glicose no 
sangue se mantenha elevado. 
A enfermidade se manifes-
ta com mais frequência em 
adultos.

-Diabetes gestacional: A 
mulher apresenta altos ní-
veis de glicose no sangue, 
que ocorre em função das 
mudanças hormonais no or-
ganismo durante a gravidez. 
Por isso, recomenda-se que 
todas as gestantes verifique, 
a partir da 24ª semana de 
gravidez (início do 6º mês), 
como está a glicose em jejum 
e, mais importante ainda, a 
glicemia após estímulo da 

ingestão de glicose, o chama-
do teste oral de tolerância à 
glicose.

Sintomas
“Os principais sintomas 

incluem sede ou micção 
em excesso, fadiga e perda 
de peso. No tipo 1 também 
pode ocorrer dor de cabeça, 
náusea, ritmo cardíaco acele-
rado, sonolência e fraqueza. 
Já no tipo 2, o paciente não 
apresenta sintomas inicial-
mente, mas é possível iden-
tificar por meio de algumas 
observações como: infecções 
frequentes, feridas que de-
moram para cicatrizar, for-
migamento nos pés, furún-
culos e alteração na visão”, 
explicou a doutora. 

Prevenção
Doutora Anelize enfati-

zou que a adoção de medidas 
para uma vida saudável é a 
melhor forma de prevenção. 
“É importante seguir uma 
dieta balanceada para ajudar 
a controlar os níveis de açú-
car no sangue, o colesterol, 
a pressão arterial e o peso, 
que são fatores de risco para 
desenvolver a doença”, con-
cluiu.
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O diabetes é um dos desafios de saúde
que mais cresce neste século

CÂNCER DE PRÓSTATA

Nesta terça, 17 de novem-
bro, é o Dia Mundial de Com-
bate ao Câncer da Próstata. 
Por esse motivo, este mês 
é também conhecido como 
Novembro Azul, destinado à 
conscientização mundial so-
bre esse tipo de câncer. 

A doença é a segunda 
maior causa de morte por 
câncer no Brasil, ficando atrás 
apenas do câncer de pulmão. 
Dados do Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) estimam que 
os números de diagnóstico 
desse tipo de câncer devem 
ultrapassar a casa de 65 mil 
casos neste ano no Brasil.

Segundo o Instituto Onco-

guia, um a cada nove homens 
será diagnosticado com a do-
ença durante a vida. Cerca 
de seis em cada 10 casos são 
diagnosticados em homens 
com mais de 65 anos, sendo 
raro antes dos 40 anos. 

Por isso, o diagnóstico 
precoce da doença é tão im-
portante. Segundo o médico 
Aier Adriano Costa, o diag-
nóstico rápido da doença 
faz com que o tratamento 
seja eficaz em nove entre 10 
casos. “Quanto mais consci-
ência os homens tiverem da 
doença e de como diagnos-
ticá-la e preveni-la, maiores 
são as chances de cura”, reve-

lou o médico.
A doença em estágio ini-

cial não causa algum tipo de 
sintoma, mas em casos avan-
çados, a pessoa pode apre-
sentar fluxo urinário fraco 
ou interrompido, impotência, 
sangue no líquido seminal, 
fraqueza ou dormência nas 
pernas e pés, dor ou ardor 
durante o xixi e até perda do 
controle da bexiga. 

Ainda conforme o espe-
cialista, justamente por não 
apresentar sintomas relevan-
tes no início é que existe essa 
importância da realização de 
exames periódicos.

Quanto à prevenção, de-

ve-se ficar atento não só aos 
fatores de risco como a idade 
e o histórico familiar, a inci-
dência de casos da doença é 
reduzida quando o homem 
adota medidas simples em 
seu dia a dia. Uma dieta sau-
dável e a prática de exercícios 
são fundamentais. “Quando 
me refiro a hábitos saudá-
veis, não estou dizendo que 
o homem precise virar atleta, 
se ele praticar exercícios de 
intensidade moderada por 
150 minutos durante a sema-
na, aliando isso a uma dieta 
mais equilibrada, já terá re-
sultados”, orientou o médico 
Aier Adriano Costa.

Inca estima mais de 65 mil novos casos no País 
em homens com mais de 65 anos



De acordo com o candidato à reeleição, Tietê pode avançar bastante em virtude do pagamento das dívidas com os fornecedores

ENTREVISTA

Para Vlamir, seu governo ajustou o caos financeiro

Pela coligação “Queremos 
mais para Tietê” está Vlamir 
Sandei, do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), 
que, ao lado da candidata à 
vice-prefeita Ana Maria Madu-
reira, busca a reeleição de pre-
feito. Nesta edição, o político 
completa a série de entrevistas 
do jornal Nossa Folha. 

Por ordem alfabética como 
critério de definição para as 
publicações, esta série teve 
como proposta registrar os 
principais projetos de cada 
um dos candidatos perante os 
30.332 eleitores.

NOSSA FOLHA - Quem é o 
senhor e qual o seu diferen-
cial diante dos demais candi-
datos? Além disso, justifique 
a escolha da candidata a vice-
-prefeita.

VLAMIR SANDEI - Eu sou 
uma pessoa muito simples, 
com origem da zona rural de 
Tietê. Nasci na Estação Experi-
mental, conhecida como Posto 
de Algodão. Trabalhei desde 
muito jovem na roça. Fui ser-
vidor público da área de Segu-
rança por mais de 30 anos. 

Também exerci dois man-
datos como vereador da nossa 
querida cidade. Nunca sofri 
uma condenação judicial ou 
administrativa. Sempre pautei 
minha vida pessoal e profis-
sional pela ética e honestida-
de. Penso que o homem públi-
co, administrador do dinheiro 
de todos os cidadãos, deve 
manter sua linha de conduta 
de forma ilibada e proba. 

Conheço a administração 
pública como ninguém, tanto 
que fui capaz de reequilibrar o 
caos financeiro vivido pela ci-
dade sem deixar de prestar os 
serviços essenciais. 

Sobre a vice-prefeita Ana 
Maria Madureira, reforço que 
ela foi escolhida por conduzir 
sua trajetória com as mesmas 
virtudes. Sem dúvida, é uma 
fiel companheira que está 
sempre ao meu lado disposta 
a trabalhar pelo bem comum. 
Além disso, foi excelente ser-
vidora pública relacionada ao 
Meio Ambiente.

 
NOSSA FOLHA - Como 

candidato a prefeito em bus-
ca da reeleição, quais serão as 
suas cinco prioridades, e qual 
será o papel da vice-prefeita, 
se reeleito?

VLAMIR SANDEI - Elenca-
remos nossas prioridades nas 
áreas que refletirão em todas 
as demandas, com investi-
mento pesado, já no início de 
nosso novo ciclo de governo, 
graças à confortável situação 
financeira que proporciona-
mos ao município. 

Teremos recursos para in-
vestir, desde o primeiro dia 
da nova gestão, na Educação, 
prioridade essencial para o fu-
turo de todos; na Saúde, para 
assegurar preventivamente 
a melhoria da qualidade de 
vida; na Segurança, para ofer-
tar tranquilidade; no Desen-
volvimento Econômico, para 
oportunizar melhor condição 
de vida aos munícipes e mais 
recursos para investimento; 
e na Habitação, para ampliar-
mos o embrião de 100 casas, 
já conquistadas, com dinheiro 
já reservado para a aquisição 
do terreno, após mais de uma 
década, sem investimento nes-
sa importante área. 

Minha vice-prefeita con-
tinuará colaborando com as 
ações e promoções, principal-
mente sociais do Poder Exe-
cutivo Municipal, que serão 
impulsionadas diante do ree-
quilíbrio financeiro, realidade 
até dezembro deste ano.  

NOSSA FOLHA - Como 
considera os servidores pú-
blicos, sem os quais não é 
possível administrar, e que 
relação pretende manter com 
eles?

VLAMIR SANDEI - Uma re-
lação harmônica, democrática 
e de muito respeito! Fomos a 
única administração que go-
vernou sem cargos de confian-
ça, somente com secretários 
municipais nomeados fora 
do funcionalismo. Não con-
seguimos melhorar salários 
por conta da caótica situação 
financeira herdada, contudo, 
nunca deixamos de efetivar os 
reajustes. 

Agora, com a Prefeitura em 
ordem, com dinheiro que so-

brará aos cofres públicos, não 
trabalharemos com cargos de 
confiança, como nossos opo-
sitores prometem. Valorizare-
mos nosso funcionalismo, até 
porque foram os únicos bra-
ços e mãos que pudemos con-
tar para vencermos o inédito 
caos administrativo e financei-
ro que assolou a Prefeitura. 

NOSSA FOLHA - Muitos 
moradores acreditam que 
Tietê, em comparação as ou-
tras cidades, é um município 
inoperante. Concorda?

VLAMIR SANDEI - Não 
concordo! Tietê pode avan-
çar bastante em virtude do 
pagamento das dívidas e dos 
pagamentos em dia com os 
fornecedores e assim voltar a 
ter credibilidade. Faremos Tie-
tê avançar significativamen-
te rumo ao desenvolvimento 
com sustentabilidade. 

Poderíamos estar muito à 
frente, por isso, o eleitor pre-
cisa refletir, no momento da 
escolha, e analisar qual can-
didato tem a sensibilidade 
necessária para perceber os 
anseios da sociedade e tomar 
a decisão certa. A honestidade, 
o respeito aos recursos públi-
cos, a legalidade e a observân-
cia de administrar o município 
sem vínculo com a politica-
gem, sem gasto e foco com o 

marketing eleitoreiro, trará, 
como trouxe em nossa admi-
nistração, consequências posi-
tivas para o desenvolvimento 
integral da nossa cidade e da 
população. 

Tietê é diferenciada e volta-
rá a ser a locomotiva da região. 
É o que ocorreu, por exemplo, 
com a educação tieteense. 
Agora não teremos mais dívi-
das que nos segure.

 
NOSSA FOLHA - O que 

será feito no seu governo 
para acabar com o apoio po-
lítico em troca de favores e 
cargos públicos?

VLAMIR SANDEI - Fomos 
prova assegurada e exemplo 
disso. Não negociamos apoio e 
voto por cargo público, tanto é 
que administramos a pior fase 
da história política, financeira 
e administrativa do município, 
só com 15 cargos comissiona-
dos (secretários municipais) e 
sem os quase 100 cargos de 
confiança das gestões passa-
das. Isso é a grande barganha 
que move o processo eleitoral, 
em troca de apoio político, na 
maioria dos casos. 

Hoje, já ouvimos de can-
didatos nomeação antecipada 
de secretários, convites para 
coordenadores e diretores de 
Departamento, que nem cargo 
existe. Se essa atitude se repe-

tir e a Prefeitura voltar a contar 
com essa prática maléfica de 
criação e emprego de cargos 
de confiança, o município per-
derá forças para investimen-
to e os servidores municipais 
perderão o direito da melhoria 
salarial. 

Trabalhamos e trabalha-
remos usando a competente 
força do funcionalismo muni-
cipal. Mexemos em obras de 
estrutura que não traz voto, 
mas que assegura a tranquili-
dade de um futuro melhor. 

NOSSA FOLHA - Se ree-
leito, quem vai compor seu 
Secretariado? É possível as-
sumir compromissos não 
partidários antes da posse ou 
isso será negociado depois da 
eleição?

VLAMIR SANDEI - Após as 
eleições, ouviremos da socie-
dade novas sugestões de no-
mes e analisaremos os perfis 
para a composição do nosso 
Secretariado, todos escolhidos 
com o critério da capacidade 
técnica. O que podemos desta-
car desde já é que não nome-
aremos ditadores! Nosso Se-
cretariado deverá ser formado 
por pessoas sempre prontas 
a ouvir e atender os reclamos 
da população, de forma demo-
crática e com conhecimento da 
área que cada um atuará.  

NOSSA FOLHA - Na prá-
tica, como buscará recursos 
estaduais e federais, se ree-
leito?

VLAMIR SANDEI - Através 
das lideranças políticas esta-
duais e federais, principalmen-
te, apresentando os projetos 
que construímos nos últimos 
dois anos, com especificações, 
detalhamentos e apontamen-
tos de áreas, públicos-alvos e 
interesse público para sua edi-
ficação, registrados no Siste-
ma de Convênios do Governo 
Federal (Sincov) e no Sistema 
do Ministério da Educação (Si-
mec), para a conquista, inclu-
sive, das emendas parlamen-
tares. 

 
NOSSA FOLHA - Como vai 

ser seu plano de incentivo fis-
cal e financeiro às indústrias 

do município para colaborar 
com a geração de novos em-
pregos?

VLAMIR SANDEI - Como fi-
zemos com a habitação, com o 
recurso para aquisição de área 
de terra, faremos a ampliação 
ou a construção de novo Dis-
trito Industrial, abrindo espa-
ço para a doação de terrenos 
industriais, oferta de água em 
fartura e energia, com a infra-
estrutura necessária para o 
desenvolvimento. Queremos 
fomentar a vinda de novas 
empresas através da criação 
de incentivos, o que nunca pu-
demos fazer, tendo em vista 
a falta de recursos vivenciada 
pelo município, aumentando, 
assim, a quantidade de empre-
gos a serem ofertados à popu-
lação de Tietê. Nesse mesmo 
sentido, buscaremos trazer 
oportunidades para a qualifi-
cação do cidadão. 

Já implementamos a Escola 
Municipal de Ensino Funda-
mental e Iniciação Profissio-
nal (Emefip) conveniada com 
o Senac, Senai e Senar, com os 
cursos de corte e costura, fri-
sador, modelagem e serigrafia, 
os quais só não tiveram início 
em virtude da pandemia. A 
qualificação da mão de obra 
será também um grande in-
centivo à vinda das novas em-
presas.

 
NOSSA FOLHA - Para en-

cerrar, qual foi a estratégia de 
comunicação com o eleitor 
na campanha deste ano, con-
siderando a pandemia?  

VLAMIR SANDEI - Esta-
mos respeitando o eleitorado 
ao não fomentar a campanha 
de aglomeração, com os candi-
datos a vereador, casa a casa. 
Estamos levando nossas pro-
postas e prestando contas de 
nossos feitos pela mídia digi-
tal, rádio e jornais. Inclusive 
convido a todos para acom-
panharem nossas conquistas 
e nossos projetos em meu 
perfil e minha página “Vlamir 
Sandei” no Facebook. Agrade-
cemos a toda população que 
tem muito bem recepcionado 
as propostas e os feitos já con-
quistados por nossa adminis-
tração.

fique sabendo
Vino di Vita - o melhor sabor para sua vida.
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FIM DE SEMANA ESPECIAL

Se reeleito, Sandei promete receber sugestões da 
população para a definição do seu Secretariado

Número de novos casos da covid-19 começa a estabilizar
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Os números atualizados 
do Boletim Epidemiológico de 
Tietê, Cerquilho e Jumirim re-
velaram que a quantidade de 
novos casos de pacientes com 
covid-19 tem se estabilizado 
nos últimos dias, dando um 
fôlego ao Sistema de Saúde 
destes municípios.

Contudo, vale lembrar que 
a pandemia não acabou e todo 
o cuidado é necessário para 

evitar contaminações e frear 
a onda de circulação do novo 
coronavírus.

Até o fechamento desta edi-
ção, Tietê registrava 708 casos 
da doença, com 674 curados 
e nove em recuperação. Vinte 
e cinco pessoas morreram em 
decorrência da covid-19 neste 
município.

Já em Cerquilho, até o fe-
chamento desta edição, eram 

844 casos, com 804 pacientes 
curados e 23 em recuperação. 
Total de mortes permanecia 
em 17, segundo a Secretaria de 
Saúde e Promoção Social.

Em Jumirim, o número de 
casos de covid-19 é de 88, com 
apenas uma morte registrada. 
Aqueles que estão curados so-
mam 87 pessoas.

A Secretaria Estadual de 
Saúde informou que não havia 

sido possível fazer a extração 
diária dos dados de covid-19 
por problemas apresentados 
nos sistemas oficiais do Minis-
tério da Saúde (MS).

O problema quando o ór-
gão federal informou que após 
incidentes em páginas web 
está revisando todas as cama-
das de segurança dos sistemas 
de informação do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), o que pode 

ocasionar intermitência nos 
sistemas e na disseminação de 
informações da saúde.

Até ontem, dia 12, após a 
normalização do sistema, o 
Estado teve 40.202 óbitos e 
1.156.652 casos confirmados. 
Deste total, 1.051.778 estão re-
cuperados e 126.163 tiveram 
alta hospitalar. Os 645 muni-
cípios têm pelo menos uma 
pessoa infectada, sendo 592 

com um ou mais óbitos. Entre 
as vítimas fatais, estão 23.148 
homens e 17.054 mulheres. Os 
óbitos continuam concentra-
dos em pacientes com 60 anos 
ou mais, totalizando 76,6% das 
mortes. 

O vírus que causa a co-
vid-19 é transmitido principal-
mente por meio de gotículas 
geradas quando alguém infec-
tado tosse, espirra ou exala.

para débito e dinheiro 

para crédito

Toda loja com descontos.

Imperdível. Aproveite.

16%
7%
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Vale destacar que o pleito começará às 7 horas e terminará às 17 horas, sendo que os eleitores idosos poderão comparecer das 7 às 10 horas

FIQUE POR DENTRO

NOSSA FOLHA esclarece dúvidas sobre as eleições

A população irá às urnas 
neste domingo, 15 de novem-
bro, para escolher vereadores 
e prefeitos. Entretanto, muitos 
eleitores dos municípios de 
Tietê, Cerquilho e Jumirim ain-
da possuem dúvidas relativas 
à votação, como, por exemplo, 
o horário do pleito eleitoral, se 
pode ir sem máscara, entre ou-
tras. Pensando nisso, o jornal 
Nossa Folha traz nesta edição 
as respostas para as principais 
dúvidas dos eleitores. Confira:

-Para esta eleição, qual o 
horário de votação?

Devido à pandemia do 
novo coronavírus, as eleições 
de 2020 terão algumas mu-
danças por conta das medidas 
sanitárias. Desse modo, o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
ampliou os horários de funcio-
namento das seções eleitorais 
e a distribuição dos eleitores 
no período, criando um horá-
rio prioritário de votação para 
idosos e pessoas que fazem 
parte do grupo de risco, como 
as que possuem doenças pree-
xistentes.

Neste ano, o horário de 
votação foi ampliado em uma 
hora. Em vez de ser das 8 às 17 

horas, a votação começará às 7 
horas e encerrará às 17 horas. 
Idosos (maiores de 60 anos) te-
rão preferência para votar das 
7 às 10 horas. A decisão foi do 
ministro Luís Roberto Barroso, 
presidente do TSE. 

-É necessário usar másca-
ra no dia da votação? 

Em razão da pandemia, o 
uso de máscaras será obrigató-
rio nas sessões eleitorais, além 
do álcool em gel para a higie-
nização das mãos antes e após 
o voto e avisos para manter o 
distanciamento de um metro 
em filas e dentro da seção elei-
toral. 

O TSE incentiva ainda que 
os eleitores levem sua própria 
caneta para assinar o caderno 
de votação com a identificação 
do eleitor. Porém, haverá cane-
tas extras e higienizadas nas 
seções eleitorais para quem 
não levar a sua. 

-Como votar na urna ele-
trônica? 

O eleitor precisa digitar o 
número dos candidatos da sua 
preferência na ordem em que 
os cargos vão aparecer escri-
tos na tela da urna eletrônica. 

Primeiro, o eleitor precisa di-
gitar os cinco dígitos do seu 
candidato a vereador. Depois, 
será a vez de colocar os dois 
dígitos do candidato a prefei-
to. Depois de o eleitor digitar 
os números, aparecerão a foto, 
o número, o nome e a sigla do 
partido do candidato. Se as in-
formações estiverem corretas, 
o eleitor precisa apertar a tecla 
verde que confirma a votação. 

-O que precisa para votar? 
É preciso um documento 

oficial com foto. No entanto, é 

importante também levar o tí-
tulo de eleitor para conferir in-
formações sobre zona e seção 
eleitoral. Além disso, o eleitor 
também está autorizado a le-
var um papel com os números 
dos seus candidatos para con-
sultar na hora da votação. 

-Quais documentos preci-
so levar para votar? 

É necessário que o eleitor 
leve um documento oficial 
com foto no dia da votação. 
Pode ser carteira de identi-
dade, passaporte, carteira de 

categoria profissional reco-
nhecida por lei, certificado de 
reservista, carteira de traba-
lho, documento nacional de 
identidade ou a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH). No 
entanto, é importante que o ci-
dadão também leve seu título 
de eleitor, já que nele constam 
informações sobre a zona e a 
seção eleitoral. 

Porém, também é possível 
baixar o aplicativo e-Título (tí-
tulo de eleitor em meio digital, 
disponível para Android ou 
iOS), que substitui documento 
oficial com foto. Porém, mui-
ta atenção! Certidão de nasci-
mento e de casamento como 
prova de identidade não têm 
validade na hora de votar. Por-
tanto, não leve esse tipo de do-
cumento no dia da eleição. 

-É possível votar só com 
o RG? 

Sim, é possível votar com o 
RG, porém, é importante que o 
eleitor também leve seu título 
de eleitor, já que nele constam 
informações sobre a zona e a 
seção eleitoral.

-Como pagar multa por 
não votar? 

O eleitor que não votou 
precisa justificar a sua ausên-
cia em até 60 dias encerradas 
as eleições. Porém, se ele não 
conseguir justificar no prazo, 
vai precisar pagar uma mul-
ta no Banco do Brasil. Antes 
de pagar, é preciso que peça 
uma Guia de Recolhimento da 
União por meio do site do tse.
jus.br.

A multa vai de R$1,05 a 
R$3,51, por cada turno ausen-
te. Depois de quitar a guia, é 
preciso que o eleitor espere a 
identificação do pagamento 
pela Justiça Eleitoral e o regis-
tro na inscrição pela zona elei-
toral. A partir daí, ficará regu-
lar em relação ao débito pago.

-Como faço para justificar 
o voto? 

Para justificar o voto, é 
preciso preencher o formu-
lário chamado Requerimento 
de Justificativa Eleitoral. Este 
documento pode ser encon-
trado nos cartórios eleitorais, 
postos de atendimento ao elei-
tor, portais do TSE e tribunais 
regionais eleitorais. Caso ache 
melhor, o eleitor pode fazer a 
justificativa pela internet no 
site tse.jus.br.

Arquivo internet

A ordem de votação começa por vereador (cinco 
dígitos) e termina com prefeito (dois dígitos)

Justiça Eleitoral divulga locais de votação nos municípios
ATENÇÃO

A Justiça Eleitoral divul-
gou os locais de votação para 
o pleito deste ano nos municí-
pios de Tietê, Cerquilho, Jumi-
rim e Laranjal Paulista, confor-
me as tabelas abaixo.

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) determinou que to-
das as zonas eleitorais do País, 
obrigatoriamente, realizassem 
o procedimento de Transfe-

rência Temporária de Eleitor 
de Ofício, com a finalidade de 
adequar o número de seções à 
quantidade de urnas dos car-
tórios eleitorais. 

Na prática, no local de vo-
tação em que teve a redução 
obrigatória do número de se-
ções, sistema próprio do TSE 
agrupou em ordem alfabética 
os eleitores das seções desati-

vadas e redistribuiu, igualmen-
te, nas seções restantes. 

Para o eleitor saber, ante-
cipadamente, em qual seção 
eleitoral votará, é indicado 
que o eleitor baixe o aplicativo 
e-Título no celular. Já no dia 
das eleições, haverá listas e 
orientação quanto a essa mu-
dança temporária em todos os 
locais de votação.

-Colégio Absoluto Anglo    24, 25, 26, 37, 45, 58, 67, 72 e 80

-Escola “Plínio Rodrigues de Morais”   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32, 34, 40, 42, 53, 59,

       64 e 69

-Escola “Aglassi Elinda Fernandes Rodrigues”  62, 66, 78, 85, 96 e 165

-Escola “Dr. Ruy Silveira Mello”    8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 48, 60 e 71

-Escola “Educandário Rosa Mística”   74, 86 e 90

-Escola “Professora Alice de Souza Melo Camargo” 82 e 162

-Escola “Professora Carlina Alves de Lima”  15, 16, 17, 18, 19, 35, 47, 51 e 68

-Escola “Professor Eleutério José Moreira”  20, 21, 22, 23, 33, 38, 41, 46 e 56

-Escola “Professor João Marcos Baptista Marcuz” 43, 54, 61, 65, 81, 87, 93, 95 e 161

-Escola “Professora Maria José Pires Biagioni”  159 e 164

-Escola “Zélia de Camargo Arruda”   73, 75 e 88

-Escola “Professor Milton Soares de Camargo”  27, 28, 29, 36, 44, 57, 63, 70, 84, 91,

       98 e 166

-Etec “Dr. Nelson Alves Vianna”    50, 76, 83, 92, 94, 97 e 99.

LOCAIS DE VOTAÇÃO EM TIETÊ
ESCOLA SEÇÃO

LOCAIS DE VOTAÇÃO EM TIETÊ

-Escola “Governador Mario Covas Junior”   30, 31, 39, 49, 52, 55 e 77.

ESCOLA SEÇÃO

LOCAIS DE VOTAÇÃO EM CERQUILHO

-Escola “Presidente Arthur da Silva Bernardes” 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 22ª e 42ª

-Escola “Professor João Toledo”   7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 23ª, 28ª, 41ª e 74ª

-Escola “Professora Marina Bordenali”  13ª, 14ª, 15ª, 25ª, 26ª e 31ª

-Escola “Professora Yolanda Biagioni”  30ª, 34ª, 38ª, 52ª, 57ª, 63ª e 67ª

-Escola “Professora Lavínia Rodrigues”  16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª

-Escola “Luigi Luvizotto”   43ª, 48ª, 60ª, 69ª, 79ª, 89ª, 98ª e 107ª

-Escola “Monteiro Lobato”   50ª, 54ª, 59ª e 66ª

-Escola “Professor Artur Luiz Gayotto”  39ª, 44ª, 45ª, 47ª, 51ª, 53ª, 55ª, 62ª, 70ª e 75ª

-Escola “Professora Victoria Marcon Bellucci” 36ª, 56ª, 61ª, 64ª e 68ª

-Escola “Professora Adelaide Tozzi”  40ª, 46ª, 49ª, 58ª, 65ª e 71ª

-Etec Centro Paula Souza   81ª, 85ª, 91ª, 96ª e 109ª

-Escola “Padre Julio Holtz”   82ª, 88ª, 92ª, 97ª e 110ª

-Escola “Padre Artur Silveira”   83ª, 84ª, 93ª e 94ª

-Escola “Luiza Gaiotto Corradi”   87ª, 90ª, 95ª e 106ª

-Escola “Ondina Módolo Doriguello”  101ª, 105ª, 111ª, 155ª e 175ª

-Escola “Lázara Augusta Cardia Sabatini” 100ª e 104ª

-Escola Sesi     102ª e 103ª

-Escola “Josephina Modanesi Grando”  150ª e 158ª

-Escola “Machado de Assis”   151ª

ESCOLA SEÇÃO

LOCAIS DE VOTAÇÃO EM LARANJAL
ESCOLA SEÇÃO

-Colégio Laranjal   101ª, 102ª, 103ª, 104ª, 105ª, 106ª, 107ª, 108ª e

     109ª

-Escola “Cesário Carlos de Almeida”  139ª, 140ª, 141ª, 142ª, 143ª, 144ª, 145ª, 146ª, 147ª,

     148ª, 149ª e 150ª

-Escola “Luiz Campacci”   120ª, 121ª, 122ª, 123ª, 124ª, 125ª, 126ª, 127ª, 128ª e

     129ª

-Escola “João Salto”    110ª, 111ª, 112ª, 113ª, 114ª, 115ª, 116ª, 117ª, 118ª e

     119ª

-Escola “Mônica Beneton de Lara”  151ª, 152ª, 153ª, 154ª, 155 e 160ª

-Escola “Quinzinho do Amaral”   100ª

-Escola “João Brunheira”   136ª, 137ª e 138ª

-Escola “Dona Isabel Alves Lima”  130ª, 131ª, 132ª, 133ª, 134ª e 135ª

-Escola “Cecilia Salto”                 156ª, 157ª, 158ª e 163ª
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Neste ano, conforme deter-
minado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), as eleições mu-
nicipais ocorrerão nos dias 15 
e 29 de novembro, consideran-
do a segunda data para as ci-
dades com segundo turno.

De acordo com o TSE, au-
mentou o eleitorado de Tietê e 
Cerquilho, com exceção de Ju-
mirim, se comparado a 2016.

Em Tietê, foram 29.113 vo-
tantes em 2016, enquanto que, 
neste ano de 2020, este núme-
ro subiu para 30.332 eleitores. 
Já a biometria foi realizada por 
26.166 eleitores, enquanto que 
4.166 deixaram de fazer. 

No município, as mulheres 
são a maioria e representam 
51,7% do eleitorado, enquanto 
que os homens correspondem 

a 48,2% deste total. Os que não 
declararam o sexo são 0,056%.

Em Cerquilho, neste ano, 
estão aptos ao voto 36.106 
eleitores, enquanto  que, em 
2016, eram 31.557. Para es-
tas eleições, 33.258 cidadãos 
fizeram o cadastro biomé-
trico, sendo que 2.848 deles 
deixaram de realizar o proce-
dimento. Do total de 36.106 
eleitores, 51,4% são mulheres; 
48,6%, homens; e 0,006% não 
informou o sexo.

Na vizinha Jumirim, houve 
um declínio no número de elei-
tores. Em 2016, eram 2.430, 
enquanto que, neste ano de 
2020, são 2.386. O cadastro 
biométrico foi feito por 2.033 
eleitores, sendo que 353 não 
realizaram o procedimento.

Em Jumirim, a maioria do 
eleitorado é composta pelo 
sexo masculino, que represen-
tam 52,5% dos 2.386 eleitores. 
As mulheres são 47,5% das 
pessoas aptas ao voto.

Na cidade de Laranjal Pau-
lista, em 2016, eram 20.876 
eleitores, enquanto que, em 
2020, são 21.913. O cadastro 
biométrico foi feito por 19.059 
eleitores, sendo que 2.854 não 
realizaram o procedimento.

Em Laranjal Paulista, a 
maioria do eleitorado é com-
posta pelo sexo masculino, re-
presentando 48,3% dos 21.913 
eleitores. Já as mulheres so-
mam 51,7% do eleitorado apto 
ao voto.

No Estado, o total é de 
30.631.587 eleitores, sendo 

que 21.651.831 realizam a 
biometria e 8.979.756 não. No 
Brasil, 139.687.132 pessoas 
estão aptas ao voto, uma vez 
que 117.594.975 deles realiza-
ram o cadastro biométrico e 
30.323.508 não.

CANDIDATURAS - Na ter-
ça, 10 de novembro, a Justiça 
Eleitoral deferiu o registro de 
candidatura da candidata Vera 
Melaré (PDT), de Tietê.

Desse modo, até o fecha-
mento da edição, além dela, 
os candidatos Basílio Saconi 
Neto (MDB), Edivaldo Oliveira 
de Jesus - Pepeu Calixto (Po-
demos), José Geraldo Fabri - 
Dau (Republicanos) e Vlamir 
Sandei (PSDB) estavam com 
as candidaturas deferidas. Já 
Paulo de Souza Alves Filho - 

Paulinho (PV) continuava com 
a candidatura indeferida com 
recurso.

Em Cerquilho, o candidato 
Aldomir José Sanson - Aldo 
(PSDB) teve a candidatura de-
ferida com recurso. Já Valdir 
Rocha de Oliveira - Valdir do 
Estacionamento (PDT), que 
estava com o registro negado, 
mas com recursos, obteve aval 
da Justiça Eleitoral e está apto 
para concorrer aos votos.

Para este pleito, além de 
Aldo Sanson e Valdir do Esta-
cionamento, também concor-
rem ao cargo de prefeito de 
Cerquilho os seguintes candi-
datos: Agnaldo José Vitor Atti 
- Bilu (Solidariedade), Diego 
Giuliano Sebastiani (Podemos) 
e Manoel Santos Cruz Filho - 

Professor Manoel (PT).
Por Jumirim, Benedito Ta-

deu Fávero - Tadeu Fávero 
(PSDB), Daniel Vieira (Demo-
cratas) e Rosangela Gama do 
Nascimento - Rosa Nascimen-
to (PTB) também encontram-se 
com o registro deferido, se-
gundo o TSE.

Por Laranjal Paulista, até 
o fechamento desta edição,  o 
candidato a prefeito Djalma 
Bordignon, do PSDB, estava 
com a situação da candidatura 
como indeferida com recurso 
e consta a justificativa de au-
sência de requisito de registro.

Já Alcides de Moura Cam-
pos Junior (dr. Alcides), do 
PSD, e Ivete Aparecida Miglia-
ni, do Cidadania, são conside-
rados deferidos pelo TSE.

Basílio (MDB) Aldo (PSDB)

Djalma (PSDB)

Paulo Alves (PV)

Professor Manoel (PT)

Dau (Republicanos) Bilu (Solidariedade)

Dr. Alcides (PSD)

Pepeu (Podemos) Vera Melaré (PDT)

Diego (Podemos)

Ivete (Cidadania)

Vlamir (PSDB) Valdir (PDT)

TIETÊ CERQUILHO

LARANJAL PAULISTA

Em Tietê, 30.332 eleitores estão aptos ao voto, enquanto em Cerquilho este número é de 36.106; em Jumirim, 2.386 e, em Laranjal Paulista, 21.913

PLEITO MUNICIPAL

Conheça quem são os candidatos a prefeito

Fique por dentro sobre quem são os candidatos a vice-prefeito
ELEIÇÕES 2020

A seguir, saiba quem são 
os candidatos a vice-prefeito 
destas eleições de 2020 nos 
municípios de Tietê, Cerqui-
lho, Jumirim e Laranjal Pau-
lista.

Por Tietê, Antonio José 
Viotto (Frafrá), do Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB), 
é o candidato a vice-prefeito 
de Basílio Saconi Neto; João 
Carlos Pires Uliana, do De-
mocratas (DEM), da coligação 
“Todos juntos por uma Tietê 
melhor”, vem com Dau Fabri; 
Laureine Foltram Valentim 
Milanez (Professora Laureine), 
do Partido Democrático Tra-
balhista (PDT), da coligação 
“Tietê, motivo da nossa luta”, 

é da chapa de Vera Melaré; Pe-
dro Souza Campos Neto (dr. 
Pedro), do Partido Verde (PV), 
é o candidato a vice de Paulo 
de Souza Alves Filho (Pauli-
nho), que tem a candidatura 
indeferida com recurso; Levi 
da Silva, do Podemos, está 
com Pepeu Calixto; e Ana Ma-
ria Madureira, do Partido da 
Social Democracia Brasileira 
(PSDB), da coligação “Quere-
mos mais para Tietê”, é a can-
didata de Vlamir Sandei.

Por Cerquilho, José Rober-
to Pilon, do Cidadania, com a 
coligação “Pra frente Cerqui-
lho” está com Aldo Sanson, do 
PSDB,  deferido com recurso; 
José Carlos de Araújo (Cor-

vão), do Solidariedade, é o can-
didato a vice de Agnaldo José 
Vitor Atti (Bilu), do Solida-
riedade; dr. Manoel Eduardo 
Borges de Marques, do Partido 
Social Liberal (PSL), da coli-
gação “Cerquilho é do povo” 
vem com Diego Sebastiani, do 
Podemos; Jimmy Araújo (Pro-
fessor Jimmy), do Partido dos 
Trabalhadores (PT), está com 
o Manoel Santos Cruz Filho 
(Professor Manoel); e Adriana 
Leite Oliveira, do Partido De-
mocrático Trabalhista (PDT), 
com chapa encabeçada por 
Valdir Rocha de Oliveira (Val-
dir do Estacionamento).

Por Jumirim, concorrem 
ao cargo de vice-prefeito Ivan 

Saiba qual será o itinerário dos ônibus 
na zona rural de Tietê e Laranjal Paulista

NESTE DOMINGO

O Cartório Eleitoral de Tie-
tê disponibiliza à população o 
itinerário do transporte públi-
co para eleitores da zona rural 
deste município e também de 
Laranjal Paulista.

Para Tietê, dois ônibus e 
três micro-ônibus partirão da 
praça dr. Elias Garcia, às 8 ho-
ras e às 13h30, com destino 
aos bairros Ribeirão Fundo, 
Costa Rica, Mandissununga, 
Fazenda Esplanada, Areia 
Vermelha, Areião, Baronesa, 
Represa, Cruz das Almas, Bar 
Estrela, Zambianco e Sete Fo-
gões.

Em Laranjal Paulista, os 
ônibus sairão às 7 horas, com 
retorno às 12 horas, e passa-
rão pelo Distrito de Laras (via 
Pederneiras) na Fazenda Santo 
Olegário, bairro Pantojo, Sítio 

Sebastião Raimundo, Viraco-
pos, Sítio Benedito da Paz e 
bairros dos Godois, Itapuá, 
Morro Vermelho e Morro Alto.

Ainda com destino ao Dis-
trito de Laras (via balsa), o 
transporte percorrerá a Fazen-
da Garpelli e os bairros Parazi-
nho, Parazão, Pará, Barro Preto 
e Morro Alto, seguindo pela es-
trada vicinal Hermano Pessin. 

Para o Entre Rios, o ônibus 
trafegará pelo bairro da Glória 
e passará pela Antiga Escola 
Batalheira, Fábrica de Ração 
de Guilherme Petrim e Eucalip-
to Caetano Zanardo.

Para o Ribeira de Dentro/
Abóboras, o ônibus vai pas-
sar em frente à subestação da 
Elektro, Chácara Carlos Almei-
da, bairro Bambu, Encruzilha-
da Pedro Marcon, Sítio Renato 

Marcon, bairro Seringueira, 
Chácara próxima à Olaria do 
Vacari, encruzilhada do Ran-
cho do Quati, Sítio Bertelini, 
venda velha dos Padeiros, Sítio 
dos Lisboas, Sítio Celso Ribei-
ro de Albuquerque, saída da 
estrada do Ribeira de Dentro, 
Fazenda Capuava/Tasso Ba-
tista, bairro Boa Vista, Sítio 
Mallon, Sítio Stringhini, Sítio 
Crozatti, vicinal Giovane Cos-
ta, curva da saída para Perei-
ras/Cesário Lange, campos de 
futebol do Abóboras, venda 
do Abóboras, Sítio Nita Costa, 
Sítio Mauricio Ghiraldi, Sítio 
Vicente Zanella, Fazenda Xim-
bó, saída Dito Henrique, saída 
Didi Zanelha, além das fábri-
cas e propriedades localizadas 
após a subestação da conces-
sionária Elektro.

Fotos divulgação

Daniel (DEM) Rosa (PTB) Tadeu (PSDB)

JUMIRIM

Gustavo Viana, do Partido Ver-
de, do candidato a prefeito Da-
niel Vieira, do DEM; Maria Apa-
recida Morandim (Cidinha), 
do Cidadania,  da candidata à 
prefeita Rosa Nascimento, do 
PTB; e Gonçalo Madureira, do 
Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSBD), de Tadeu Fá-
vero, do PSDB.

Por Laranjal Paulista, o 
candidato a vice-prefeito An-
tonio Alfredo Pexe, da chapa 
pura do PSDB, está com Djal-
ma Bordignon, que tem a can-

didatura como indeferida com 
recurso e ausência de requisi-
to de registro.

Carlinhos Rugolo, do PP, 
vem como candidato a vice-
-prefeito de Alcides de Moura 
Campos Junior (dr. Alcides), 
da coligação “Laranjal no ca-
minho do fututo”.

Já Carlos Rossi, do PSB, 
é o candidato a vice-prefeito 
de Ivete Aparecida Migliani, 
da coligação “Laranjal merece 
mais”.

SAIBA MAIS - O Tribunal 

de Contas da União (TCU) pu-
blicou, por meio do seu site, 
uma lista de candidatos das 
eleições municipais que rece-
beram o auxílio emergencial 
sem se enquadrarem nos re-
quisitos demandados. 

Contudo, o TCU informou 
que estes resultados são ape-
nas indícios de renda incom-
patível com o auxílio emer-
gencial. 

A lista completa publicada 
pelo TCU pode ser conferida 
no site portal.tcu.gov.br.
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gente sociedade

ANIVERSARIANTES

Demércio Marson 
comemorou aniversário, 
dia 10, ao lado da esposa 

Sandra e dos filhos 
Fábio e Flávia

Edmar Amorim celebra 
mais um ano de vida 

hoje, 13 de novembro, 
com a esposa Suely e a 

família de Cerquilho

José Guilherme Negrão 
Peixoto (Guiga) será 
festejado pelas filhas 

Nanda e Zi e pelas netas 
nesta sexta, dia 13

Rosana Carniel Camargo 
aniversaria nesta sexta, 

13 de novembro, na 
companhia do marido 
Renato e da família

Juliana Deliberali Belaz 
será festejada pelo 

marido Rafael, pelo filho 
Noah e familiares neste
sábado, 14 de novembro

Bolo de amanhã, dia 14, 
será para Roberta Melo, 
que brinda a data com o 
marido Carlos André e os 

filhos Lucas e Isabella

Alice Marcom Robim 
completa 15 anos hoje, 
dia 13, junto dos pais 
Sabrina e Rodrigo e do 

irmão Enrico

Eliana Cristiane Foltran 
ganha beijos e abraços 
do namorado James, 

da família e dos amigos 
hoje, 13 de novembro

Luciana Seviero Soares 
Scarambone apaga 

velinhas nesta sexta, 
dia 13, junto do marido 

Thiago e das filhas

Selma Alves da Cruz
recebe as felicitações

dos familiares e do 
amigo Tano Almeida 
nesta sexta, dia 13

O marido Flávio, a filha 
Maria Eduarda e família 
cumprimentam Juliana 

Calefe Vire neste sábado, 
14 de novembro

Solange Paes assopra 
velinhas neste sábado, 

14 de novembro, na 
companhia do marido 
Lucio Paes e família

Bolo de hoje, 13 de 
novembro, será para 

Bruna Pires, que rasga 
folhinha ao lado dos 
familiares e amigos

Evandro Claudio festeja 
nova idade nesta sexta, 

13 de novembro, na 
companhia da esposa 

Aline e da família

A esposa Carmem Lúcia, 
familiares e amigos 

cumprimentam Martinho 
Simon pelo aniversário 

nesta sexta, dia 13

Luís Fernando Antunes 
brinda nova idade neste 
sábado, 14 de novembro, 

ao lado da filha Laura, 
dos pais e da irmã

Usiel Gomes de Almeida 
rasga folhinha amanhã, 
14 de novembro, ao lado 
da esposa, dos filhos e 
dos demais familiares

Antonio Seaca Jr. apaga 
velinhas hoje, dia 13, 

com a esposa Lucimara, 
o filho Guilherme e 

a mãe Genésia 

Emerson Pereira rasga 
folhinha nesta sexta, 
13 de novembro, e 

festeja a data com os 
familiares e os amigos

Marlon Florian receberá 
os parabéns dos pais 

Jonas e Vilma, da família 
e dos amigos nesta 

sexta, 13 de novembro

As gêmeas Vitória e Marcela Piloto vão comemorar 
12 anos nesta sexta, 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!

Luana Pasquotto 
celebra aniversário neste 
sábado, 14 de novembro, 

na companhia dos 
familiares e amigos

Os filhos Raquel e 
Edgar, o genro Bruno e 
a nora Paola enviam os 

parabéns para Terezinha 
Costa amanhã, dia 14

Carlos Alberto do 
Nascimento (Berico) 

aniversaria hoje, dia 13, 
na companhia da esposa 

Berna e da filha Bia

Gabriel Arruda Burani 
comemora aniversário 

nesta sexta, 13 de 
novembro, com a mãe 

Ivani e familiares

Odival Pissinatti celebra 
mais um ano hoje, 

13 de novembro, com a 
esposa Silvana, a filha 
Ana Beatriz e família

Os pais Lúcia e Anselmo 
e as irmãs Stela e Taís

parabenizam Davi 
Mazzer pela nova idade 

neste sábado, dia 14

Pedro Bettini Lanza 
muda de idade neste 

sábado, dia 14, junto dos 
pais Andréa e Ricardo e 

da namorada Yana

Adriana Gaiotto Pilon 
aniversaria com o marido 
Valmir, os filhos Gustavo 

e Mariana e a família 
neste domingo, dia 15

O marido Lucas, os 
familiares e os amigos
cumprimentam Cassia 

Thomaz pelo aniversário 
hoje, 13 de novembro

Ivone Bufon aniversaria 
nesta sexta, dia 13, ao 

lado do marido José 
Ademir e dos filhos 

Marina e Marco Aurélio

Raquel Coan rasga 
folhinha nesta sexta, 

13 de novembro, junto 
do marido dr. Maurício, 
dos familiares e amigos

Henrique Pizzol assopra 
velinhas amanhã, dia 14, 

junto dos pais Odair e 
Gabriela, da irmã Larissa 

e de toda a família

Roberta Campos Cancian 
recebe os parabéns do 
marido Quinha, da filha 
Helena e família neste 

sábado, 14 de novembro

Adriano Parduci rasga 
folhinha neste domingo, 

15 de novembro, e 
recebe as felicitações 

dos familiares e amigos
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Aiane Maria Ruy Pulito 
muda de idade neste 

domingo, dia 15, ao lado 
do marido Marco Antonio 

e dos familiares

Antonio Deodoro Sanson 
(Dô) aniversaria neste 

domingo, dia 15, na 
companhia da esposa 

Ione e das filhas

Ana Cláudia Leite Monéia 
recebe os parabéns dos 
filhos Guilherme e Anna 
Carolina e família neste 

domingo, dia 15

Os pais Bibos e Viviane 
e os irmãos Vitor e 

Fernanda parabenizam 
Beatriz Saconi pelos seis 
anos neste domingo, 15

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

Denise Schiavo receberá 
os parabéns das filhas 

Maria Laura e Maria 
Beatriz e família neste 

domingo, dia 15

Dorival Almeida será 
festejado pela esposa 

Evandra, pelo filho João 
Mário e familiares neste 

domingo, dia 15

Eduardo Olyntho 
aniversaria neste 

domingo, dia 15, com a 
esposa Ana Carolina e os 

filhos Felipe e Marina

Flavia Fonseca rasga 
folhinha neste domingo, 

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 neste 
domingo, dia 15

Lucas Pereira de Oliveira 
festeja aniversário neste 

domingo, dia 15, com 
os pais Roberta e Carlos 
André e a irmã Isabella

Luciano Diniz Abreu 
completa mais um ano 

neste domingo, 15, com 
a esposa Inês Nogueira, 

os pais e familiares

O marido Diego, a filha 
Rafaela e toda a família 
cumprimentam Maria 
Teixeira Coelho neste 

domingo, dia 15

Roberta Bertanha 
Nicolau apaga velinhas 
neste domingo, dia 15, 
ao lado dos filhos, do 

namorado e familiares

Valéria Scaggion celebra 
mais um ano neste 

domingo, 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 segunda, 
16 de novembro

Cida Gardenal receberá 
os parabéns do marido 
Nando, dos familiares e 
amigos nesta segunda, 

16 de novembro

Daniele Mazzer Toschi 
comemora nova idade 

na segunda, dia 16, 
na companhia da 

família e dos amigos

Fernando Moraes 
assopra velinhas na 

segunda, dia 16, com 
a esposa Marilda e as 
filhas Carolina e Luiza

Luisa Vaghetti completa 
cinco anos na segunda, 

16 de novembro, ao lado 
dos pais Paulo e Adriana 

e do irmão Pedro

Maíra de Castro Neves 
vira o calendário nesta 

segunda, dia 16, junto do 
marido Willian, do filho 

Caio e dos familiares

Márcio Módolo brinda 
mais um ano de vida na 
segunda, dia 16, com as 
filhas Pâmela e Malu, a 

família e os amigos

Maria Nilce Vieira da 
Cruz rasga folhinha 

na segunda, dia 16, e 
recebe o carinho dos 
familiares e amigos

Mariana Tambucci 
Tedeschi completa 11 

anos na segunda, dia 16, 
com os pais Eduardo e 
Carolina e a irmã Julia

A esposa Tânia, os 
filhos, o neto e a família 

parabenizam Paulo 
Wagner de Nadai nesta 

segunda, dia 16

Padre Ulysses da Silva 
será festejado pelos 

familiares e amigos de 
Tietê na segunda, 
16 de novembro

André Murillo Ricon 
receberá os parabéns 

da esposa Débora e das 
filhas Lara e Maria Clara 
na próxima terça, dia 17

Érica Almeida assopra 
velinhas na terça, 17 

de novembro, junto do 
marido Flávio, do filho 
Guilherme e familiares

José Antônio Bággio 
aniversaria na terça, 

dia 17, ao lado da esposa 
Sônia, das filhas, dos 
genros e dos netos

Luziene de Jesus vai 
assoprar velinhas na 

terça, 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 
terça, 17 de novembro

Neto Perez irá rasgar 
folhinha na terça, dia 17, 

e festejará a data com 
a esposa Bruna, o filho 

Pedro e familiares

Ricardo Lanza comemora 
mais um ano de vida 

na terça, 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 terça, 

17 de novembro

Rodolpho Fernando 
Zanardo troca de idade 

na terça, 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 quarta, 18

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 próxima 
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
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Rodrigo Lombardi em Tietê
VISITA ILUSTRE

ANIVERSARIANTES

1º ANO

BODAS

Fabiana Uliana 
aniversaria na quinta, 

dia 19, junto do marido 
Alessandro e das filhas 
Ana Laura e Ana Beatriz

Padre Evandro Luís 
Zanardo Paulim troca de 
idade na quinta, 19 de 

novembro, na companhia 
da família e dos fiéis

Lilian Nozella Tucunduva 
brinda nova idade na 

quinta, dia 19, junto do 
marido Marcelo, da filha 
Maria Clara e familiares

Maria Módolo completa 
quatro anos na quinta, 

19 de novembro, ao 
lado dos pais Cesar e 

Tati e da família

O marido Valdemar e os 
filhos Fábio e Isabela 
felicitam Rosemeire 

Serafim pelo aniversário 
na quinta, dia 19

Vanessa Foltran Daniel 
Magro muda de idade 

na quinta, dia 19, junto 
do marido Angelo e das 

filhas Sofia e Laura

Lavínia Bertola Polastri

Murilo e Fernanda Flávia e Fábio Djalma e Flaviana

Em Tietê, Murilo Guilherme Brunheroto e Fernanda Carniel 
festejaram o primeiro ano de casados na segunda, 9 de no-
vembro, e receberam o carinho dos familiares e dos amigos. 
Seguem da redação do jornal Nossa Folha as felicitações pelas 
Bodas de Ametista!

Em Tietê, Flávia Tomazela Miguel e Fábio da Silva Miguel 
completarão 21 anos de união nesta sexta, 13 de novembro, 
junto dos filhos Letícia, Lorena e Lorenzo e dos familiares. Re-
cebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas 
de Indicolita!

Em Tietê, Djalma Cestarioli e a diretora-geral do jornal Nos-
sa Folha, Flaviana Pasquotto, celebrarão 12 anos de matrimô-
nio neste sábado, 14 de novembro, ao lado da família. 

A equipe deste semanário parabeniza o casal pelas Bodas 
de Opala!

Lavínia Bertola Polastri, 
filha de Juliana Basso Bertola 
Polastri e de Luciano Muniz 
Polastri, completou seu pri-
meiro aninho na quarta, 4 de 
novembro, mas a festa que 
celebrou seu aniversário ocor-
reu na casa do vovô Nilson e 
da vovó Cleusa Bertola no sá-
bado, dia 7, em Tietê. 

Vale lembrar que os do-
ces da festa da Lavinia foram 
preparados por Inês Cláudio e 
o bolo pela Aderli Correa de 
Campos. Já a decoração do 
tema Minnie ficou a cargo da 
Solange Vidal Gomes de Sá e a 
cobertura  fotográfica da Foto 
Simone.

Parabéns, Lavínia!

Os empresários e sócios-
-proprietários da Induspar-
quet, José Antonio Bággio e 
Kiko Uliana, recepcionaram 
na segunda, 9 de novembro, 
a visita do ator Rodrigo Lom-
bardi, que veio a Tietê espe-
cialmente para conhecer a fá-
brica tieteense e seu processo 
de produção.

Encerrado o encontro, Ro-
drigo Lombardi almoçou no 
Restaurante Maggiorana.

Vale lembrar que o famos-
do ator da Rede Globo esta-
rá em O Anjo de Hamburgo. 
Na trama, dirigida por Jayme 
Monjardim e ainda sem data 
de estreia, ele viverá o escri-
tor Guimarães Rosa.

Foto Simone Fotos divulgação

Leandro e 
Regiane

Cassiana 
e Ivan

Vivian e
Edson

Antonia e 
Tomazela

Marcos e 
Adriana

Leandro 
e Ana

Ana Luisa 
e Autieri

Em Cerquilho, Leandro Augusto Dias e Regiane do Carmo Vi-
centin Dias festejarão seis anos de casados neste sábado, 14 de 
novembro, e receberão o carinho dos familiares e dos amigos. 
Seguem da redação do jornal Nossa Folha as felicitações pelas 
Bodas de Peridoto!

Em Tietê, Cassiana Polastri de Luca e Ivan 
Lezier de Luca festejarão oito anos de casa-
dos na terça, 17 de novembro, e receberão o 
carinho da filha Ana Julia e dos familiares.  
Seguem da redação do jornal Nossa Folha as 
felicitações pelas Bodas de Rubelita!

Em Cerquilho, Vivian Peron e Edson San-
tana celebrarão 14 anos de matrimônio na 
quarta, 18 de novembro, ao lado dos filhos 
Carolina e Pedro e dos familiares. A equipe do 
jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas 
Bodas de Quartzo Rosa!

Em Tietê, Antonia Aparecida Ferraz Toma-
zela e José Roberto Tomazela brindarão 43 
anos de amor e cumplicidade na quinta, 19 de 
novembro, na companhia dos filhos Graciano, 
Julimar e Flávia Roberta. O jornal Nossa Folha 
envia as felicitações pelas Bodas de Iolita!

Em Tietê, Marcos Antonio Bellucci e Adriana Domingues 
Bellucci completarão 18 anos de união amanhã, 14 de novem-
bro, junto das filhas Sophia e Helena e da família. Recebam do 
jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Quartzo 
Rutilado!

Em Tietê, Leandro Melaré e Ana Aparecida Amaral Demarchi 
celebrarão 29 anos de matrimônio na segunda, 16 de novembro, 
ao lado dos familiares. 

A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas 
Bodas de Prasiolita!

Em Tietê, Ana Luisa Evangelista Alves e Au-
tieri Alves brindarão oito anos de amor e cum-
plicidade na terça, 17 de novembro, na compa-
nhia da família.

O jornal Nossa Folha envia as felicitações 
pelas Bodas de Rubelita!
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novelas
Capítulos sujeitos à alteração de acordo com a emissora

HAJA CORAÇÃO

Aparício confirma a morte de Teodora

Horóscopo Período de 13 a 15/11/2020

LIBRA
23/9 a 22/10

CÂNCER
21/6 a 21/7

ÁRIES
21/3 a 20/4

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

VIRGEM
23/8 a 22/9

GÊMEOS
21/5 a 20/6

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

LEÃO
22/7 a 22/8

TOURO
21/4 a 20/5

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1

PEIXES
20/2 a 20/3

AQUÁRIO
21/1 a 19/2

SEGUNDA, 16 - Kátia pede perdão a 
K1 e afirma que chamou a polícia para 
prender Roger. Roney convida Maria 
Eduarda para sua apresentação na Ba-
lada Paz e Amor e Josefina se incomoda. 
K1 se emociona com a homenagem de 
MB. Tina e Anderson se aproximam, e 
Samantha percebe. Maria Eduarda e Ga-
briel chegam para ver a apresentação de 
Roney e Keyla. 

TERÇA, 17 - K1 tenta convencer K2 a 
se afastar de Tato. Gabriel se encanta 
com Keyla, que estranha a animação do 
rapaz. K2 tenta provocar ciúmes em Ta-
to. Todas as meninas se interessam por 
Gabriel, que se esquiva das investidas. 
Clara descobre que Felipe está apaixo-
nado por outra menina. Na Balada Paz e 
Amor, todos instalam o aplicativo feito 
por Juca, Jota e Ellen. Guto e Juca dispu-
tam Benê. Maria Eduarda revela a Roney 
que Gabriel é seu filho.

QUARTA, 18 - Roney se desespera com 
a revelação de Maria Eduarda. K2 afirma 
a Valdirene que conseguirá ficar com 
Tato. Keyla comenta com Tato que acre-
dita que haja um mistério em torno de 
Gabriel. Ellen e Jota se beijam. Tina e 
Anderson ficam juntos. Tato se declara 
para Keyla. Lica e Samantha descobrem 
uma afinidade. Fio e Clara se divertem. 
Marta conversa com Dóris. Roney se 
aproxima de Gabriel, e Maria Eduarda 
e Josefina se emocionam.

QUINTA, 19 - Roney conta para Keyla 
sobre Gabriel. Benê se preocupa por ter 
descoberto uma afinidade com Juca e 
Guto ao mesmo tempo. Jota questiona 
Ellen sobre o relacionamento dos dois. 
Tato e Keyla percebem quando K2 finge 
passar mal. Anderson e Tina decidem 
reatar o namoro. Lica convida Samantha 
para sair. Keyla acolhe Gabriel, que se 
diverte com Tonico. Roney se preocupa 
com a proximidade de Gabriel.

SEXTA, 20 - Keyla incentiva Roney a se 
aproximar de Gabriel. K1 acredita nas 
falsas pistas de K2 e desconfia da su-
posta gravidez da amiga. Malu pede que 
Clara volte para sua casa. Gabriel e Ma-
ria Eduarda jantam com Roney, Keyla, 
Josefina e Benê. Anderson chega para 
o jantar com Noboru e Mitsuko. Keyla 
descobre que tem a mesma idade de Ga-
briel e deduz que Roney traiu sua mãe.

SEGUNDA, 16 - Ester é obrigada a le-
var Laurinha para a casa de Alberto. 
Cassiano expulsa Duque da sua casa e 
rompe a sociedade entre os dois. Ester 
fica desesperada ao saber pelo advoga-
do que não pode ajudá-la a retomar a 
guarda da filha. Ester volta para a casa 
com Samuca para ficar com Laurinha. 
Alberto diz que não a quer de volta.

TERÇA, 17 - Ester se humilha e aceita 
voltar a morar com Alberto por con-
ta da filha. Veridiana deixa Candinho 
viajar com Cassiano até o lugar onde 
ele encontrou a turmalina da Paraíba. 
Duque se mostra interessado em com-
prar a mina desativada dos Albuquer-
que e Hélio lhe dá informações sobre a 
localização. Cassiano invade a casa de 
Alberto para falar com Samuca.

QUARTA, 18 - Cassiano finge para 
Samuca que Alberto e ele são amigos. 
Ester afirma a Dionísio que não quer 
nada da sua família. Cassiano orienta 
Ester a não fazer o que combinou com 
Alberto. Samuel analisa as amostras do 
solo e confirma a existência da turma-
lina da Paraíba na mina desativada dos 
Albuquerque. Alberto ameaça Ester. 
Cassiano enfrenta Alberto. 

QUINTA, 19 -  Cassiano discute com 
Alberto e ele presta queixa contra Cas-
siano. Cassiano comemora a nova cer-
tidão de Samuca, com seu nome como 
pai. Olívia descobre que Duque é avô 
de Amaralina. Amaralina se emociona 
ao ouvir a conversa de Duque e Olívia 
atrás da porta.

SEXTA, 20 - Ester descobre que pode 
perder a ONG. Cassiano leva Samuca 
para passear de avião e percebe uma 
pista clandestina durante o voo. Natá-
lia confirma sua gravidez para Carol. 
Alberto orienta Hélio a vender a mina. 
Ester é intimada a testemunhar contra 
Cassiano e a favor de Alberto.

SÁBADO, 21 - Samuca pede para Ester 
não prejudicar Cassiano. O delegado 
avisa para Cassiano que ele poderá ser 
condenado por lesão corporal contra 
Alberto. Ester tenta defender Cassiano 
no seu testemunho, mas não consegue. 
Duque avisa a Olívia que Amaralina su-
miu. Alberto provoca Cassiano e insi-
nua que o rival será preso.
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SEGUNDA, 16 - Omar encontra Chloé 
no haras e se declara. Chloé volta para 
a cidade e sua mãe fica feliz. Augusto 
enfrenta Mauricio e questiona se ele 
aprendeu a pregar assistindo vídeos 
na internet. Augusto ainda pressiona 
sobre os trabalhos comunitários. Paola 
vai atrás de Otávio na On-Enterprise. 

TERÇA, 17 - Rebeca diz a Maurício que 
vai dar a ele um voto de confiança. Flora 
comemora junto com seus sobrinhos 
a primeira venda dos vestidos que ela 
confeccionou. Maurício pede que padre 
Lutero não incentive Isabela a cantar em 
sua igreja. Isabela briga com sua irmã e 
sua avó, pois pensa que foram elas que 
falaram com o padre. Isabela se recusa 
perdoar Maurício. 

QUARTA, 18 - Maurício pede a Luiz e 
Clara que contribuam com a igreja. O 
agiota cobra Vicente. Raul diz a Isabela 
que Paola continuará na mansão. Chloé 
vai ao ensaio e Priscila reclama. Priscila 
combina de se encontrar com seu fã 
misterioso. Maurício vai visitar Geraldo 
e entrega para ele um bolo de dinheiro. 
Augusto diz a Otávio que desconfia que 
Maurício está se aproveitando do cargo. 

QUINTA, 19 - Otávio mostra a ficha cri-
minal de Maurício, que diz que não nega 
seu passado criminoso. Rebeca e Otávio 
discutem por isso. Geraldo escapa da 
cadeia. Mateus, Dóris e Téo contam a 
Sabrina que suspeitam que Maurício 
roubou o totem. Em uma carta esque-
cida, Dinho descobre que para receber 
a segunda parte da herança ele precisa 
cuidar bem da gata que foi doada. Ma-
nuela pergunta e os amigos confessam 
que entraram na igreja para encontrar 
o totem, pois desconfiavam de Maurício. 

SEXTA, 20 - Priscila espera por seu fã 
misterioso numa praça. Safira acessa o 
Friendbook da filha e descobre sobre o 
encontro. Geraldo aparece e expulsa o 
rapaz misterioso. Geraldo vai até Regi-
na e diz que se ela não o esconder na 
mansão ele dirá a todos que ela está 
viva. Dinho e Meire vão ao abrigo recu-
perar a gata, mas descobrem que ela já 
foi adotada. Geraldo diz aos capangas 
que o totem está com Maurício. Augusto 
conta para Otávio que pesquisou o local 
onde Maurício disse ter estudado e não 
encontrou nenhuma referência.

SEGUNDA, 16 - Apolo revela a Adriana 
a armação de Giba, que tem seu contra-
to cancelado. Adriana recontrata Apolo 
como mecânico. Leozinho não tem co-
ragem de matar Fedora. Adônis men-
te para Nair para conseguir dinheiro. 
Carmela ameaça Beto. Felipe reconhece 
Shirlei. Aparício encontra Rebeca e Te-
odora flagra os dois.

TERÇA, 17 - Teodora se revela para Re-
beca e Aparício, que pede o divórcio. 
Apolo ouve quando Adriana afirma que 
ele não pode ser piloto. Beto promete 
ajudar Carmela a se tornar uma mode-
lo, mas exige que a moça separe Tanci-
nha e Apolo de vez. Teodora se vinga 
de Aparício. Apolo diz que marcou a 
data do casamento com Tancinha, e os 
dois se beijam.

QUARTA, 18 - Adriana se recusa a aju-
dar Beto. Giovanni garante a Bruna que 
contará a verdade para Camila. Enéas 
passeia com Camila, e Giovanni vê os 
dois. Felipe deixa Carmela em casa e re-
conhece Shirlei. Adriana aceita o acordo 
com Beto e contrata Apolo como piloto. 
Shirlei confronta Carmela sobre Adônis. 
Dinamite exige que Leozinho tire a vida 
de Fedora.

QUINTA, 19 -  Teodora arma para Apa-
rício e expulsa o marido de casa. Fedora 
intercede em favor do pai. Rebeca é de-
mitida do Grand Bazzar. Apolo insinua 
que Adriana o está assediando. Camila 
tem uma visão do passado. Leozinho se 
desespera ao ouvir a explosão do heli-
cóptero provocada por Dinamite.

SEXTA, 20 - Adriana alerta Beto, que 
confessa a Henrique sua paixão por 
Tancinha. Lucrécia chora a morte de 
Teodora e Leozinho desmaia ao ver 
Fedora viva. Aparício diz a Fedora que 
não encontraram o corpo de sua mãe. 
Tancinha planeja conseguir uma foto 
de seu pai com os Abdalla. 

SÁBADO, 21 - Lucrécia e Fedora passam 
mal ao saber que deverão ir ao Instituto 
Médico Legal. Aparício confirma a mor-
te de Teodora. Adônis aposta o dinheiro 
de Nair para as contas da casa. Penélope 
lamenta não ter conseguido um empre-
go. Adônis inventa para Nair que foi as-
saltado. Começa o velório de Teodora, 
quando Tancinha chega à mansão.

SEGUNDA, 16 - Bibi desconfia do com-
portamento de Yuri. Caio vai com Bibi 
ao presídio. Bibi fala para Rubinho que 
esteve com Sabiá. Caio fica intrigado 
com a mudança repentina da facção 
que ameaçava Rubinho. Silvana surge 
com um carro igual ao seu na frente de 
Eurico, Dita e Nonato. Eugênio dorme 
com Irene.

TERÇA, 17 - Irene afirma a Mira que 
se casará com Eugênio. Joyce comen-
ta sobre o sinal na perna de Ruyzinho 
e Ritinha fica nervosa. Caio consegue 
que Bibi visite Rubinho. Nonato conta 
para Biga que Silvana alugou um carro 
para enganar Eurico. Eurico vê a foto 
do carro de Silvana no jornal. Cláudio 
sofre um acidente e Ivana se desespera. 
Rubinho revela a verdade para Bibi.

QUARTA, 18 - Cirilo comenta com Caio 
que Bibi se desentendeu com Rubinho. 
Silvana se desespera com a possibilida-
de de suas mentiras serem descober-
tas por Eurico. Edinalva teme que Ruy 
descubra sobre o casamento de Ritinha 
com Zeca. Bibi pergunta a Heleninha se 
foi ela quem denunciou Rubinho. Bibi 
ateia fogo ao restaurante para destruir 
as provas contra Rubinho.

QUINTA, 19 -  Jeiza e Ritinha se de-
safiam dançando o carimbó. Dantas é 
alertado sobre o incêndio no restauran-
te e Aurora desconfia do envolvimento 
de Bibi. Yuri conta para um amigo sobre 
o jogo que participa na internet. Caio 
questiona Bibi sobre uma possível con-
fissão de Rubinho. 

SEXTA, 20 - Eugênio afirma a Caio que 
está apaixonado por Irene. Bibi retoma o 
emprego como manicure. Leila estranha 
o comportamento de Yuri. Dantas pede 
ajuda a Shirley para impedir a vingança 
de Cibele contra Ruy. Nonato descobre 
que Silvana faz apostas. Ruy vê o carro 
de Eugênio em frente ao prédio de Caio.

SÁBADO, 21 - Ruy questiona Caio se 
Eugênio tem um caso. Nonato conta 
para Biga o que descobriu sobre Sil-
vana. Caio conversa com Jeiza sobre 
seu depoimento contra Rubinho. Joyce 
desabafa com Zu. Bibi culpa Jeiza pela 
manutenção da prisão de Rubinho. Jei-
za comemora mais um desafio de luta 
no MMA. Caio beija Bibi.

Pode pintar oportunidade de me-
lhorar sua renda. Vai se destacar no 
trabalho com sua agilidade mental. 
Reserve um tempo para descansar. 
No romance, controle o ciúme. Re-
lação a distância pode surpreender 
seu coração. 

Sua sensibilidade e intuição estarão 
em alta. Procure movimentar mais o 
corpo. No serviço, evite fazer cobran-
ças. Pode receber uma grana que não 
esperava. Não esconda seu interesse 
se estiver a fim de alguém. Romance 
estará fortalecido.

No trabalho, procure se aproximar 
de quem pensa como você. Cuide da 
saúde e evite maus hábitos. Organi-
ze melhor seus gastos. Evite misturar 
grana e amizades. Você e o par têm 
tudo para se entender melhor. Se está 
só, fará sucesso na paquera.

Cuidado com os gastos e evite exage-
rar nas compras. Terá mais energia 
para lidar com as atividades cotidia-
nas. No trabalho, tarefas vão exigir 
sigilo. Pode ter boas surpresas na 
paquera. A paz e o romantismo vão 
marcar os momentos com seu par.

Se sonha com a casa própria, é uma 
boa semana para dar o primeiro pas-
so. No trabalho, não tenha medo de 
mostrar suas ideias. Pode se divertir 
mais se deixar a rotina bem longe. 
Viverá desafios na vida a dois. Seu 
bom humor animará a paquera.

No serviço, dedicação deve ajudar a 
conquistar o reconhecimento que de-
seja. Em relação à saúde, preste aten-
ção a sintomas estranhos. Tudo tran-
quilo com grana. Pode se apaixonar à 
primeira vista. No romance, faça sua 
parte para fortalecer a relação.

Se pensa em começar um curso, vá 
em frente. Na companhia dos ami-
gos, tudo ficará mais leve. Clima ten-
so em família. Por isso, diminua as 
críticas. Valorize o companheirismo 
com seu bem. Se está só, pode se en-
cantar com alguém que mora longe.

Terá mais facilidade para trabalhar 
em grupo. Pode ganhar uma grana 
extra. Tensão com os familiares. Será 
importante manter a calma. Pode se 
envolver com colega. Com seu amor, 
deixe a rotina bem longe do relacio-
namento.

Procure separar as coisas que não usa 
mais e doar para quem precisa. Nas 
finanças, há risco de prejuízo. Vai se 
interessar mais por assuntos místi-
cos ou religiosos. Você tem tudo para 
conhecer um novo amor. Descontra-
ção na vida a dois. 

Por conta do carisma, tem tudo para 
se destacar no serviço. A saúde pre-
cisa de atenção extra. Poderá ampliar 
seu círculo de amigos. Atração física 
esquentará os momentos com quem 
ama. Ao esbanjar simpatia, se desta-
cará na paquera.

Terá que dedicar tempo extra aos as-
suntos de casa. Bom momento para 
quebrar a rotina, se divertir e conhe-
cer novas pessoas. Sorte em jogos e 
em sorteios. Viverá momentos espe-
ciais com sua cara-metade. Se está 
só, vai arrasar na paquera.

A sorte vai estar ao seu lado. Por isso, 
faça uma fezinha. Mesmo assim, as-
suntos que envolvem grana vão pre-
cisar de cautela. A família pode pre-
cisar da sua ajuda. Segure o ciúme no 
romance. Talvez não se interesse por 
um lance sem futuro.



Conforme descreveu Be-
nedicto Pires de Almeida na 
Cronologia Tieteense, doutor 
Ibrahim Camargo Madeira nas-
ceu em 3 de março de 1891, 
em Tietê,  sendo filho do pro-
fessor Francisco de Assis Ma-
deira e de Franklina Carolina 
de Camargo.

Completou os estudos pre-
liminares no Grupo Escolar 
“Luiz Antunes” e, posterior-
mente, matriculou-se na an-
tiga Escola Complementar de 
Piracicaba, saindo diplomado 
professor em 1909. Tempos 
depois, foi nomeado para re-
ger a escola primária no bairro 
Mato Dentro, sendo mais tar-
de removido para o bairro São 
Roque, por poucos meses;  em 
seguida, atuou como diretor 
interino das Escolas Reunidas 
de Laranjal Paulista. 

Atendendo a um convite 
da direção do Liceu Salesiano 
Coração de Jesus, foi nomeado 
Lente no mesmo estabeleci-
mento. Sem tempo para fazer 
os preparatórios, seguiu para 
Lorena, onde no Ginásio São 
Joaquim obteve o 1º lugar en-
tre os candidatos inscritos. Em 
seguida, matriculou-se na Es-
cola de Farmácia e, em 1913, 
não se sentindo bem nesta car-
reira, completou os preparató-
rios que faltavam e ingressou 
na Faculdade de Medicina, que 
era o seu grande ideal, fazen-
do parte da primeira turma. 

No quarto ano do curso, foi 
distinguido com a nomeação 
para interno no Instituto do 
Butantã, então dirigido pelo 
doutor Vital Brasil, referência 
da Medicina Brasileira. A cirur-
gia atraiu-o logo e dr. Ibrahim 
Camargo Madeira procurou 
aproximar-se do grande cirur-
gião paulista e professor Antô-
nio Cândido de Camargo, emi-
nente cientista de quem teve a 

ventura de tornar-se interno, 
por concurso.

Em 16 de dezembro de 
1919, integrando a 2ª turma, 
recebeu o diploma de doutor 
em Medicina, versando a sua 
tese sobre “Tratamento da úl-
cera simples da perna pelo en-
xerto de Olier Tiersch”.

Dr. Ibrahim Camargo Ma-
deira fixou residência em Tietê 
e casou-se, em 6 de junho de 
1920, com Aracy Garcia, filha 
de José Garcia Correa e de Ino-
cência de Almeida Garcia.

Dedicou-se, a princípio, a 
Clínica Geral e, depois, se es-
pecializou em Cirurgia, que 
praticava com muita seguran-
ça e dedicação na Santa Casa 
de Tietê, ganhando renome. 
Também realizou curso de 
aperfeiçoamento em Oftalmo-
logia na Faculdade de Medici-
na de São Paulo.

Resolvendo dedicar-se à 
política local, aderiu ao Parti-
do Democrático  (PD). Ao lado 

do dr. Otavio da Costa Carva-
lho e de outros companheiros, 
em 17 de maio de 1928 orga-
nizaram o Diretório local, de-
senvolvendo grande atividade 
partidária.

Eleito vereador para a 13ª 
Legislatura (1929 a 1931),  foi 
empossado em 15 de janei-
ro de 1929. Vencedora a re-
volução de outubro de 1930, 
acabou nomeado membro da 
Junta Governativa e declarado 
“governador da cidade” em 27 
de outubro de 1930, data em 
que recebeu os poderes muni-
cipais. Nomeado prefeito em 
dezembro de 1930, pelo go-
verno provisório de São Paulo, 
exerceu o cargo até 20 de abril 
de 1931, em vista de ter acom-
panhado o Partido Democráti-
co no rompimento com o in-
terventor federal João Alberto.

Em janeiro de 1932 trans-
feriu sua residência para a ca-
pital do Estado, voltando a re-
sidir em Tietê em 1934. Após 

o retorno à cidade natal, com 
a fundação do Partido Consti-
tucionalista, em 4 de abril de 
1934, foi eleito presidente do 
Diretório Municipal.

Com a reconstitucionaliza-
ção do Brasil e a Proclamação 
da Constituição de 16 de julho 
de 1934, acabou eleito verea-
dor em 15 de março de 1936 
e a Câmara instalada em 14 de 
junho no mesmo ano.

Entretanto, essa determi-
nação foi dissolvida pela im-
plantação do Estado Novo, em 
11 de novembro de 1937, por 
meio de Getúlio Vagas.

Em 1945, ao ser fundado 
no Rio de Janeiro e em São 
Paulo o Partido Social e De-
mocrático (PSD) para apoiar a 
candidatura do marechal Euri-
co Gaspar Dutra à Presidência 
da República, dr. Ibrahim assu-
miu a Presidência do Diretório 
de Tietê, exercendo a função 
até a dissolução dos partidos 
pela Revolução de 31 de março 
de 1964.

Em 27 de outubro de 1946,  
nomeado prefeito voltou à Pre-
feitura de Tietê para o cargo 
que exerceu até 19 de março 
de 1947, quando foi exone-
rado por Adhemar Pereira de 
Barros, nomeado interventor 
federal em São Paulo.

Dr. Ibrahim Camargo Ma-
deira matriculou-se na Facul-
dade de Direito do Rio de Ja-
neiro e recebeu o diploma de 
bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sociais, após a conclusão do 
curso em 9 de dezembro do 
ano de 1948.

Deixando de exercer fun-
ções eletivas em virtudes do 
regime implantado, prosse-
guiu com as atividades parti-
dárias e profissionais de médi-
co e advogado.

Faleceu aos 85 anos em 26 
de junho de 1976, em Tietê.

Além de professor, farmacêutico, médico, oftalmologista e advogado, também foi prefeito

Saiba quem foi o dr. Ibrahim Camargo Madeira
ESPECIAL

Nomeado prefeito em dezembro de 1930 pelo governo 
provisório, exerceu o cargo até 20 de abril de 1931
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BATE-PAPO

VOCÊ SABIA?

O que significa TBT?
TBT é a sigla usada nas re-

des sociais para relembrar si-
tuações do passado, geralmen-
te com a publicação de uma 
foto. Agora que você já sabe o 
que significa pode começar a 
postar. Não esquece de marcar 
o jornal com a #tbtNossaFo-
lha. Assim, você pode aparecer 
por aqui e os leitores conhece-
rem mais sobre sua história e 
aquela foto.

O #tbtNossaFolha de hoje é 
este em que aparecem o sau-
doso Zezinho Silvestre e o ad-
mirado Athayde Daniel.

Nascido em 20 de janeiro 
de 1932, no bairro Rosário, da 
união de Virgilio Daniel e Pal-
mira Baccili, Athayde Daniel  
casou-se com Doralice Lucheta 
Daniel em 26 de outubro de 
1957, com quem teve três fi-
lhos: Carlos Roberto, Claudete 
Maria e Cleusa Maria.

Nestes 88 anos de vida e 
bastante trabalho, foi lavra-
dor e comerciante. Começou 
sua história no bairro Rosário 

quando adquiriu a venda da-
quela localidade em 1965. 

Em 1975, mudou-se do sí-
tio para a cidade e adquiriu o 
Bar Ponto Chic na Lara Cam-
pos. Dois depois, em 1977, 
tomou frente do bar do Clube 
Recreativa com grande suces-
so, quando em 23 de julho do 
mesmo ano, Athayde Daniel e 
sua esposa Doralice criaram o 
Buffet Athayde, que se tornou 
tradicionalmente conhecido 
em Tietê e região.

Nestes 88 anos, Athayde 
Daniel teve tempo para apro-
veitar os momentos de des-
canso e fazer parte como atle-
ta do Rosário Futebol Clube.

Hoje, além do amor da es-
posa Doralice, da dedicação 
dos filhos Carlos Roberto, 
Claudete Maria e Cleusa Ma-
ria, do carinho da nora Joana 
e da amizade do genro Ediver-
si, Athayde sente imensa feli-
cidade por ser avô de Thiago, 
Rodrigo, Renan, Luiz Ricardo, 
Thais e William (in memorian) 

Cristiana Fernanda Leite Vidotto, conhecido como Kita, 
nasceu em 12 de março de 1981, em Tietê, da união de Frédie 
Narciso de Vicentim Leite e Bernadete Maria Mazzucato Lei-
te. Formada em Administração de Empresas pela Uni-Facef de 
Franca, trabalha no Banco do Brasil. 

Casada com Ricardo Brandolise Vidotto desde 7 de janeiro 
de 2012, tem dois filhos: Rafael e Gustavo Leite Vidotto.

Eu sou? Uma pessoa que busca evoluir.
Sinônimo de beleza? A Natureza.
Cantor e cantora? Ouço música, mas não tenho nenhum 

em especial.
Ator e atriz? David Bowie e Jennifer Connelly.
Sonho? Viajar o mundo e conhecer muitos lugares.
Amor? Meus filhos.
Solidão? Um encontro comigo.
Deus? É fé!
Religião? Sou católica.
Filme? O Labirinto, de 1986.
Sonho de consumo? Roupas e objetos de decoração.
Defeito? Querer tudo do meu jeito.
Qualidade? Ser organizada.
Lugar? A minha casa! O melhor lugar é o meu lar.
Lazer? Viajar com a família.
Qual o livro de cabeceira? Em Busca De Nós Mesmos, de 

Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabrez. É uma agradável via-
gem pela história da evolução do pensamento e do conheci-
mento humano. Nele, os autores aproximam a Filosofia da Ci-
ência e revelam a complementaridade dessas visões, de forma 
descontraída e acessível.

Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Decoradora.
Momento da vida para repetir? O intercâmbio na Bélgica 

em 1999.
Alegria? Família. 
Tristeza? Ver meus filhos tristes.
Decepção? Não aceito mentiras.
Receita contra o tédio? Para mim, é assistir filmes na com-

panhia do meu marido Ricardo Vidotto e dos meus filhos Ra-
fael e Gustavo.

Tem saudades do quê? No momento em razão da pande-
mia da covid-19, eu sinto saudades de viajar.

Amizade é? Mesmo longe, estar presente!
Um(a) amigo(a) especial? Meus irmãos Simone, Suzane, Zu-

leica, Frédia e Sinésio, além do meu marido Ricardo Vidotto.
Palavra que riscaria do vocabulário? Sem sombra de dúvi-

das, discriminação.
Ídolo? Pedro Calabrez, neurocientista, escritor e professor, 

além de sócio-diretor da NeuroVox e pesquisador do Labora-
tório de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina 
da Unifesp.

Frase? “Que tenhamos a serenidade para aceitar o que não 
pode ser mudado; a coragem para mudar o que pode ser mu-
dado; e a sabedoria para distinguir uma da outra”.

Nota 10 para: a gratidão.
Nota zero para: as reclamações.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus pais 

Bernadete e Frédie Narciso de Vicentim Leite. 
Planos para o futuro? Buscar sempre mais conhecimentos.
Recado? Para cada vontade de reclamar, pense em um mo-

tivo para agradecer.
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e bisavô do João, do Davi, do 
Ícaro e da Isabella. 

Alegre, comunicativo e 
amigo de todos, Athayde Da-
niel continua se sentido um 
ser humano cheio de capacida-
des, cheio de ideias e com mui-
ta vontade de fazer o melhor 

pelas pessoas. 
Com senso de humor apu-

radíssimo e simplicidade de 
sobra, Athayde Daniel é um 
exemplo de um incansável 
amor à vida, à família, aos ami-
gos e ao trabalho. Que maravi-
lha viver assim!
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