
Quem recepcionou o grupo foi o vereador Osinaldo de Oliveira, que recentemente protocolou pedido de criação de uma Delegacia da Mulher
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Nossa Folha
EM CERQUILHO

Coletivo faz manifesto contra vereador

NOVIDADE - Na manhã da quinta-feira, 13 de maio, a Coopbom presenteou a cidade de Tietê com uma loja ampla e moderna para 
atender os consumidores do município e de toda região. A expectativa para a inauguração era grande, já que a população estava an-
siosa acompanhando cada etapa da sua construção. De acordo com o gerente operacional, Daniel Oliveira, a empresa está realizando 
o grande sonho de ter uma loja moderna à altura da população de Tietê.                                                                                   Página 9
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Bicadinhas da semana 

Respeito à história

PARA ENCERRAR

Nunca vimos tanto quanto agora a tentativa de se derrubar 
histórias “orgânicas” como um verdadeiro trator. Num nível que, 
para criar o novo, sugerem passar por cima de tudo na tentativa 
de mostrar que “o que é de agora, é que é bom”. Foi o que mui-
tos esbravejaram! Quem adota este tipo de postura, pode lá na 
frente se deparar com um grande arrependimento. Isso porque, 
para chegarmos aqui, fortes e inteiros, foram necessários erros e 
acertos no passado, trazendo como consequência o avanço que 
agora é servido e está à disposição de todos.

Quando respeitamos a história, não temos vergonha de tudo 
que passou! Temos, de fato, é orgulho! Pensemos nas histórias 
contadas pelos nossos familiares. Na história de um empresá-
rio, que tanto lutou para alcançar o almejado sucesso.  Na mãe 
profissional que deixou os filhos pequenos em casa e se armou 
de um autocontrole gigantesco para acertar e vencer na vida em 
prol desses mesmos filhos. Por isso, quando alguém vier desfa-
zer de uma empresa que está começando, de um empreendedor 
que está se formando, não seja você aquele que vai enterrar os 
sonhos dessas pessoas em uma lata de lixo.

Jamais julgue sem conhecer, ainda que seja apenas uma opi-
nião. Como dizia Madre Tereza de Calcutá: “Quem julga as pesso-
as não tem tempo para amá-las”. Essas questões são fortes, mas 
quando as trazemos para refletir, sem sombra de dúvida, são 
exercícios para nos tornarmos pessoas melhores.

Há pessoas que se dedicam para tentar ser melhores a cada 
dia. Outras se acham as melhores e daí param no tempo.  De 
que lado queremos ficar? Humildade ou soberba? Pés no chão 
ou ilusão? Que diálogo bom dá quando alguém quer conhecer 
a gente melhor e extrair o máximo que há em nós. Quando o 
objetivo é nos valorizar, sem “jogar confete”, respeitando uma 
história vivida.

Se de tudo que estamos vivendo na pandemia não ficar pelo 
menos esse aprendizado, o que estamos fazendo aqui, então? 
Já deu para notar que não somos uma ilha, que o que faço (até 
mesmo dentro de casa) vai impactar muitas pessoas. Não há 
como escapar. Os aprendizados  da vida se mostram em peque-
nos gestos e são transmitidos de geração em geração sim, o que 
é uma dádiva deixada para nós. Entretanto, temos a permissão 
para fazermos diferente e melhor por toda comunidade. É o res-
peito à história mais uma vez sendo considerado aí, visto que as 
culturas são perpetuadas, mas com comprovação científica são 
transformadas. Afinal, é o que vivo e faço na minha comunidade 
hoje que vai deixar marcas profundas para o amanhã que chega, 
quer estejamos aqui para assistir e viver ou não.

Devemos nos recordar sempre da célebre frase de Platão: 
“Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mes-
mo”. E para deixarmos um legado para o mundo, trabalhar nos-
sas ações com ética e princípios morais pode não ser fácil, mas 
traz resultados surpreendentes que mudam o mundo.

Para isso, basta confiar que, elevando nossos pensamentos e 
ações em prol do coletivo, teremos o calor que tanto buscamos e, 
assim, deixaremos para as novas gerações a construção do novo, 
com a tecnologia disponível, convivendo com o antigo, de maior 
experiência, e enriquecendo a todos nós.

“Em vez de se preocupar em viver muitos anos, concentre-se 
em viver bem, cuidar da saúde e alcançar seus objetivos. Assim, a 
longevidade será uma consequência!” - autor desconhecido.

SEGURA No seu momento versão “Nois Tropica, Mais Não 
Cai”, da dupla Rick & Renner, a nova diretora do jornal Nossa 
Folha, Adriana Martins, protagonizou sua estreia na redação com 
dois tropeções que garantiram muitas risadas.

O QUE FAZ UMA VÍRGULA Alexandre Souza (Perna) usou 
as redes sociais para publicar o seguinte meme para mostrar o 
poder de uma vírgula na frase: “Ter duas mulher não, é errado!” 

REFLEXÃO DO DIA A leitora Lívia Maria Darroz trouxe uma 
importante dica sobre o que é urgente: “Amar! Fazer o bem! Me-
lhorar como pessoa e demonstrar afeto. Segundo ela, “nossa pas-
sagem neste planeta é frágil e rápida demais, mas a vida não é 
um sopro, é um lembrete: nós temos o agora. Não há tempo de 
guardar coisas boas”.

MOMENTO DOIDA Lucyana Leme aproveitou as redes sociais 
para fazer um desabafo bem engraçado: “Às vezes, eu quero fa-
zer umas coisas. Mas, aí Deus toca em mim e diz: ‘Faz isso não, 
doida!’”. Alguém se identifica?

VIVA O CAFÉ Da página Sincero Oficial veio um meme publi-
cado no Facebook pela Érica Pakes Conti que só quem ama, en-
tende: “Eu aos seis anos: ‘eca, café!’; Eu aos 13 anos: ‘até que não 
é ruim!’; Eu aos 18 anos: ‘eba, cafezinho!’; Eu, hoje: ‘se eu colocar 
café no feijão?’”. Para muita gente, vai gerar uma identificação!

RECADO DADO Luciana Maria Arcangeleti deixou um recado 
bem-humorado nas redes sociais: “Para quem manda solicitação 
de amizade com foto de paisagem, favor subir na árvore para que 
eu veja quem é”. Compreendido?

QUEM CONCORDA? Outro meme que tem feito sucesso nas 
redes sociais e foi postado pela Edilene Camargo é este: “o uni-
verso devolve o que você oferece!”. Será que todas as pessoas 
conhecem o eco, ou já experimentaram os seus efeitos? 

FICA A DICA Da página Senhor Cotas veio uma reflexão de 
William Shakespeare em formato de post nas redes sociais do lei-
tor Sergio Gabriel Freitas: “Aprendi que as oportunidades nunca 
são perdidas! Alguém vai aproveitar as que você perdeu!” Quem 
concorda, levanta a mão?

TESTE DE POBREZA Maria Alaíde Pissinato postou um meme 
de como fazer o teste e descobrir qual é o seu nível de pobreza: 
primeiro, esprema e corte o frasco da pasta de dente (um ponto); 
completar o xampu com água quando o produto estiver no fim 
(um ponto); colocar prego na tira do chinelo (um ponto); lamber 
a tampa do pote de iogurte (um ponto); juntar os restos de sabo-
netes para fazer um novo (um ponto). Agora, vem o resultado do 
nível de pobreza. Se você marcou: cinco pontos é miserável; qua-
tro pontos, pobre de marré de si; três pontos, pobre; dois pontos, 
quase pobre; e um ponto, remediado.

CASA DA AVÓ Claudete Balmiça postou um meme que iden-
tifica muito bem a diferença entre mães e avós: “mãe, estou com 
fome! Filho, tem pão no armário. Pega lá!” Daí vem: “vó, estou 
com fome! Meu querido, hoje tem pudim, bolo, brigadeiro, pipo-
ca, suco... O que mais você quer?”. 

ORIGINAL DEMAIS Cacilda Sacconi postou um meme com 
um conselho sincerão da Dona Hermínia: “Se atirarem pedras em 
você, as devolva com tijolos!”

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO IMPRESSA

Agende-se
LIVE 1 Nesta sexta, 14 de 

maio, a partir das 20 horas, 
pelo perfil @damanarodrigues 
no Instagram, a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, entrevistará o juiz 
de Direito, Lourenço Carmelo 
Tôrres, que falará sobre sua 
carreira de quase 30 anos no 
Poder Judiciário, assim como 
revelará a experiência de atuar 
como juiz eleitoral, professor 
universitário e palestrante, 
além da importância do casa-
mento e da paternidade na sua 
vida.

PRÊMIOS A Campanha Co-
operativado 55 anos, da Coo-
cerqui, segue até 14 de maio 
deste ano e sorteará cinco au-
tomóveis Fiat Mobi Easy 2020 
0km quatro portas, sendo um 
veículo por loja. Vale lembrar 
que o sorteio será amanhã, 15 
de maio, e, para concorrer aos 
prêmios, é preciso ser coope-
rado e fazer compras em uma 
das unidades. 

AVISO A Prefeitura do mu-
nicípio de Tietê, através da Se-
cretaria Municipal de Turismo 
e Cultura, informou que o Par-
que Ecológico Cornélio Pires e 
o “Museu Histórico, Folclórico 
e Pedagógico Cornélio Pires” 
estarão fechados para atendi-
mento ao público até segunda, 
17 de maio, diante da execu-
ção de serviços de dedetização 
e desinsetização que estará 
sendo realizado no local.

LIVE 2 Na segunda, 17 de 
maio, às 20 horas, o fisiotera-
peuta, osteopata e personal 
trainer Allan Torquatto  entra-
rá, ao vivo, em uma live com 
a jornalista, editora-chefe do 
Nossa Folha e criadora de con-
teúdo, Damana Rodrigues, no 
@damanarodrigues no Insta-
gram. Neste bate-papo, ensina-
rá quais exercícios físicos são 
essenciais para quem quer ter 
um corpo definido por meio 
das atividades que colaboram 
com o sistema cardiovascular 
e fortificam os músculos, con-
tribuindo para um condiciona-
mento físico melhor.

LIVE 3 A consultora de 
moda e beleza Fabiana Maz-
zer chega para uma live com 
a jornalista, editora-chefe do 
Nossa Folha e criadora de con-
teúdo, Damana Rodrigues, na 
quarta, 19 de maio, às 20 ho-
ras, no @damanarodrigues no 
Instagram, e vai ensinar como 
encontrar um estilo próprio, 
como ter habilidade para com-
prar as peças certas e, ainda, 
como aprender a usar as cores 
nas roupas e nos acessórios de 
forma elegante.

CURSO De 26 a 29 de maio 
de 2021, das 8 às 17 horas, o 
Sindicato Rural de Tietê, sob 
Presidência de Tony Persona, 
realizará o curso de Artesana-
to com Fibras de Cana-de-Açú-
car - Utilitários e Decorativos 
- Técnicas, ministrado pela ins-
trutora Rosilene Masiero. A ini-
ciativa é totalmente gratuita e 
conta com alimentação, mate-
rial e, após a conclusão, o certi-
ficado. As vagas são limitadas 
e as inscrições podem ser fei-
tas pelo WhatsApp (15)99749-
9780 ou pelo (15)3285-1244. 

ALMOÇO SOLIDÁRIO O 
Lions Club de Cerquilho pro-
move Lasanha do Leão no do-
mingo, 30 de maio, pelo for-
mato drive-thru, a partir das 
11h30 até às 14h30, na sede 
do clube. A adesão custa R$50 
e serve duas pessoas com la-
sanha, sobrecoxa e caponata. 
Mais informações pelo telefo-
ne (15)99804-5156.

ESPETÁCULO A Dança Cia. 
de Art, companhia de dança 
oficial do Anabete Ballet, pro-
moverá em 4 de junho, às 19 
horas, com transmissão pelo 
YouTube, o espetáculo infan-
til A Cigarra e a Formiga, con-
templado pelo ProAC Lab por 
meio do Governo do Estado de 
São Paulo. Esta apresentação 
será transmitida em formato 
de live e tem a colaboração 
de artistas. Para tanto, Anabe-
te pede que todos prestigiem 
este projeto artístico-cultural 
como forma de fortalecer a 
cultura e o trabalho da compa-
nhia de dança. 

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 15 de maio

SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.

DOMINGO: 16 de maio
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19 horas.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 

Terça às 18h30, sem senha.
Sexta às 19 horas, sem senha. 
*Sábado às 19 horas.
*Domingo às 8 e às 19 horas.
*Retirada de senhas a partir de quarta na secretaria,
das 8 às 17 horas. 

NAS COMUNIDADES
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 11 horas.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 10 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
*Retirada de senhas às quintas das 18 às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
*Retirada de senhas aos sábados das 16 às 17h30.
Todas as igrejas estão com capacidade permitida de 25%

CIRURGIÕES - 
DENTISTAS

INDICADOR 
PROFISSIONAL



Denúncias frequentes rela-
cionadas ao ruído emitido por 
motocicletas aumentaram em 
Tietê. Por conta disso, a Polí-
cia Militar (PM), em conjunto 
com a Guarda Civil Municipal 
(GCM), anunciaram que vão 
intensificar a fiscalização para 
identificar os veículos que per-
turbam o sossego da popu-
lação no município, segundo 
informou o secretário munici-
pal de Segurança e Trânsito, 
Nilson Bertola.

Em reunião realizada entre 
os comandos da PM e da GCM 
e o secretário de Segurança e 
Trânsito, ficou definida a atu-
ação, com a realização de blo-
queios e operações, para coibir 
essas práticas em motos que 
emitem ruído excessivo do es-
capamento.

Segundo Nilson Bertola, pe-

riodicamente, os policiais mili-
tares realizarão bloqueios em 
pontos estratégicos e, durante 
a abordagem, serão verifica-
dos itens, como: a documenta-

ção do veículo e do condutor. 
“O foco é a busca por possíveis 
irregularidades formais. Além 
da verificação aos documen-
tos, os policiais aproveitarão a 

abordagem para conscientizar 
os condutores sobre as leis de 
trânsito”, informou o secretá-
rio.

Vale lembrar que a lei es-
tabelece como irregular o ve-
ículo “com descarga livre ou 
silenciador de motor de explo-
são defeituoso, deficiente ou 
inoperante”, ou seja, quando 
a moto é modificada intencio-
nalmente para produzir sons 
mais intensos. “Quero lembrar 
que esta prática acarreta ao 
motociclista infração de natu-
reza grave, com perda de cinco 
pontos na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), e multa de 
trânsito no valor de R$195,23, 
além da retenção da motoci-
cleta, conforme prevê  o artigo 
230, inciso XI, do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB)”, fi-
nalizou Nilson Bertola.

Secretaria de Serviços recupera trechos da nova ponte

PAVIMENTAÇÃO

Na terça, 11 de maio, o 
trânsito no acesso à nova pon-
te sobre o Rio Tietê teve seu 
fluxo reduzido devido o início 
das ações da Secretaria Muni-
cipal de Serviços, para recupe-
ração de trechos de pavimen-
tação de concreto danificados.

Segundo informou o secre-
tário municipal de Serviços, 
Luis Gonzaga Carniel, a ope-
ração de recuperação levará 
quatro dias em razão da ins-
talação de novo concreto nos 
trechos que necessitam da ma-
nutenção e também por conta 
do tempo necessário para a 

sua secagem. Informou, ainda, 
que o trânsito, auxiliado pelos 
profissionais da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança e Trân-
sito, já se encontra com uma 
única faixa liberada. 

“Solicitamos cautela e pa-
ciência dos munícipes condu-
tores de veículos, principal-
mente nos horários de pico”, 
ressaltou Carniel.

Por sua vez, o prefeito Vla-
mir Sandei (PSDB) destacou a 
necessidade da manutenção 
do local de grande fluxo de 
veículos e, antecipou, que a 
Prefeitura de Tietê agora está 

conseguindo, por intermédio 
das secretarias, desenvolver as 
ações preventivas e corretivas 
para não deixar que os proble-
mas estruturais se agravem. 

“Quando conseguimos agir 
preventivamente e resolver os 
problemas em seu início, veri-
ficamos que a gestão pública 
de responsabilidade alcança 
seu melhor patamar de êxito. 
Estamos e iremos intensificar 
as ações da gestão municipal 
para ofertar a melhor presta-
ção de serviços, de forma ge-
ral, para toda a comunidade”, 
completou o prefeito.

ESTRADA RURAL - A equi-
pe da Secretaria de Serviços 
realiza a manutenção de novo 
trecho da estrada rural dos 
bairros Mandissununga e Cruz 
das Almas. 

Os serviços para a conser-
vação e manutenção da malha 
viária rural envolvem a roça-
gem do mato e a retirada de 
lixo depositado irregularmen-
te nas margens das estradas.

O secretário Carniel sinali-
zou que a equipe responsável 
pela execução do serviço aten-
derá toda a demanda do mu-
nicípio.
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Polícia Militar recebe 
duas viaturas novas

SEGURANÇA PÚBLICA

No início deste mês, a Po-
lícia Militar de Cerquilho rece-
beu do Governo Estadual duas 
viaturas, modelo Duster, ava-
liadas em cerca de R$100 mil 
cada, considerando veículo e 
equipamentos.

Na segunda, 26 de abril, 
o deputado estadual Danilo 
Balas (PSL), responsável pela 
intermediação de uma dessas 
viaturas, esteve em Cerquilho 
para a entrega simbólica do 
veículo. Recebido pelo prefeito 
Aldo Sanson (PSDB), acompa-
nhado dos secretários munici-
pais John Veloso (Segurança) e 
Bruno Bonelli (Administração) 
e do cabo PM Ricardo Teixeira, 
o deputado também visitou a 
sede da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e conheceu a Central de 
Monitoramento de Câmeras, 
implantada na cidade com ver-
ba própria da Prefeitura.

TRÂNSITO - Em Cerquilho, 
a Prefeitura, através da Direto-
ria de Trânsito, reabriu o aces-
so de veículos da avenida João 
Pilon, sentido Antônio Costa 
Magueta e Corradi Segundo.  

Segundo divulgou a Direto-
ria de Trânsito, a implantação 
do trevo permitiu a redução 
do fluxo de veículos na en-
trada da cidade pela avenida 
João Pilon, o que viabilizou a 
reabertura da via sentido Cen-
tro na segunda, 3 de maio, 
proporcionando melhorias e 
agilidade aos munícipes e vi-
sitantes que buscam melhor 
fluidez. “Contudo, como toda 
mudança exige um tempo de 
adaptação dos usuários, pe-
dimos atenção especial aos 
motoristas ao transitarem por 
essas vias nos próximos dias”, 
orientou a Diretoria de Trânsi-
to de Cerquilho.

Divulgação PMC

Veículos estão avaliados em cerca de R$100 mil cada

Veículos estão avaliados em cerca de R$100 mil cada

Em Cerquilho, o Ministério 
Público investiga a denúncia 
de uma jovem de 17 anos que 
acusa o vereador Fulvio Cuba 
do Amaral (PSDB) de assédio 
no trabalho. 

O caso, que segue em se-
gredo de justiça, permaneceu  
em pauta, principalmente para 
um coletivo de mulheres que 
esteve em frente ao prédio da 
Câmara Municipal na segunda, 
10 de maio, em ato de apoio a 
jovem de Cerquilho.

Na ocasião, com cartazes 
com frases “A culpa nunca é 
da vítima”, “Depois do não, 
tudo é assédio” e “Mexeu com 
uma, mexeu com todas”, elas 
cantaram em coral a música 
“Triste, Louca ou Má, de Fran-
cisco, El Hombre”, como forma 
de  transmitir a mensagem em 

relação à luta pela conquista 
de mais direitos, de visibilida-
de e da igualdade para as mu-
lheres.

Quem recepcionou o coleti-
vo, liderado pela representan-
te do grupo, Débora de Souza, 
foi o vereador Osinaldo de Oli-
veira (Cidadania), que luta pe-
las mulheres, tendo protocola-
do pedido de criação de uma 
Delegacia da Mulher e também 
de um Projeto de Lei (PL), que 
institui multa ao agressor de 
violência contra a mulher e 
contra a família.

Na ocasião, Osinaldo de 
Oliveira informou que o pro-
cesso ainda não tramitava na 
Casa de Leis até aquela data e 
que, naquela noite, o vereador 
que é acusado de assédio tam-
bém não estava no prédio.

ENTENDA - A Câmara Mu-
nicipal de Cerquilho recebeu 
na quarta, 28 de abril, o pedi-
do de cassação e afastamento 
provisório do vereador Fulvio 
Cuba do Amaral (PSDB).

Segundo a denúncia, o ve-
reador é suspeito de tentar 
abusar sexualmente de uma 
funcionária de 17 anos, que 
trabalhava na farmácia do 
político de Cerquilho. O pro-
tocolo foi feito pela defesa da 
vítima, sendo que o assédio 
teria ocorrido em 31 de março 
e, ainda de acordo com o Bole-
tim de Ocorrência (B.O.), o ve-
reador abordou a funcionária 
sozinha na farmácia e tentou 
forçá-la a beijá-lo. 

O Poder Legislativo local 
tem o prazo de 90 dias para 

análise do pedido. Em nota, 
a assessoria jurídica do vere-
ador informou que, até abril, 
não tinha recebido comunica-
do oficial algum da Câmara so-
bre o protocolo realizado pela 
defesa da ex-funcionária.

“Ao receber qualquer no-
tificação oficial, será avaliada 
a necessidade de interposição 
de medidas administrativas, 
judiciais ou perante a impren-
sa. Contudo, informo desde já 
que a denúncia está sendo in-
vestigada e corre em segredo 
de Justiça, sendo que a expo-
sição está ocorrendo por par-
te exclusiva da ex-funcionária 
e do seu procurador. Por fim, 
esclareceu que foi lavrado bo-
letim de ocorrência de calúnia 
e difamação contra a ex-fun-
cionária e de lesão corporal 

contra o pai da ex-funcionária. 
Portanto, o vereador Fulvio 
não medirá esforços para pro-
var sua inocência e encerrar de 
uma vez por todas essas acu-
sações desconexas”, afirma a 
nota oficial à imprensa.

A assessoria de imprensa 
da Câmara Municipal de Cer-
quilho confirmou o recebimen-
to da denúncia e informou que 
seguirá as normas previstas 
no Regimento Interno da Casa 
de Leis. A denúncia será anali-
sada por uma Comissão Espe-
cial. “Esclarecemos que todo 
o procedimento será pautado 
no cumprimento das normas 
vigentes. Após criteriosa análi-
se do documento protocolado, 
divulgaremos mais detalhes 
sobre a tramitação”, comuni-
cou em nota à imprensa.

Em Tietê, fiscalização busca identificar 
veículos em bloqueios e operações

IRREGULARIDADES

Ex-prefeito é demitido da 
empresa Inova 

APÓS PRISÃO

Após a Justiça conceder 
habeas corpus ao ex-prefeito 
de Tietê, Manoel David Korn 
de Carvalho, que havia sido 
preso de forma preventiva 
durante operação da Polícia 
Federal (PF) de combate à 
lavagem de dinheiro, tráfico 
de drogas e corrupção, na 
Operação Tempestade, na se-
gunda, 3 de maio, o político 
acabou demitido do cargo de 
diretor da Inova, uma empre-
sa prestadora de serviço para 
o Parque Tecnológico de So-
rocaba. 

Manoel David tinha sido 
nomeado em fevereiro deste 
ano. Em nota, a Inova infor-
mou à imprensa que o ex-pre-
feito  foi demitido após uma 
reunião extraordinária com 

o Conselho Administrativo, 
não fazendo mais parte do 
quadro de colaboradores.

Preso em operação da Po-
lícia Federal na semana pas-
sada, o ex-prefeito é suspeito 
de participar de um esquema 
de lavagem de dinheiro de 
crime de corrupção na Pre-
feitura de Osasco, “de forma 
contínua ao longo de anos”, 
segundo o inquérito da PF.

A defesa nega a participa-
ção de Manoel David no es-
quema. “Ele apenas apresen-
tou pessoas, desconhecendo 
eventual envolvimento em 
atividades ilícitas”, afirmou 
Daniel Bialski, do escritório 
Bialski Advogados Associa-
dos.

A PF identificou que, entre 
fevereiro e março do ano pas-
sado, um dos investigados na 
operação teria entregue a Ma-
noel David quase R$600 mil 
em três oportunidades. Esse 
dinheiro seria oriundo de 
propina de um instituto que 
mantinha contrato com a Pre-
feitura de Osasco. Por meio 
de nota, “o Poder Executivo 
daquele município disse que 
desconhece o conteúdo das 
investigações e tampouco foi 
oficiado a prestar informa-
ções. De qualquer forma, está 
à disposição da Polícia Fede-
ral no intuito de contribuir 
para o esclarecimento dos 
fatos”.

Referida investigação tra-
mita na 6ª Vara Criminal Fe-
deral de São Paulo.

Quem recepcionou o grupo foi o edil Osinaldo de Oliveira, que recentemente protocolou pedido de criação de uma Delegacia da Mulher

Coletivo de mulheres faz manifesto contra vereador
EM CERQUILHO

Fotos divulgação

Fulvio Amaral
nega as acusações da 

jovem de 17 anos
Liderado por Débora Souza, coletivo portava cartazes 

com frases como “A culpa nunca é da vítima”

Manoel David
conseguiu um 
habeas corpus

Arquivo NF

Divulgação PMC



A 11ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Tietê 
ocorreu na terça, 11 de maio. 
Na oportunidade, 20 reque-
rimentos foram apreciados. 
Dois deles, de autoria do ve-
reador Junior Regonha (MDB), 
geraram debates em plenário: 
um sobre a necessidade de 
construção de lombadas em 
pontos da cidade, e outro, 
endereçado ao Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran), com pedido de 
viabilização do atendimento 
presencial sem necessidade 
de agendamento prévio.

Segundo publicado na pá-
gina do Observatório da Câ-
mara, a discussão sobre as 
lombadas foi pautada, de um 
lado, pela insatisfação diante 
da demora do Poder Executivo 
junto à construção dos reduto-
res de velocidade e, de outro, 
pela necessidade da realização 
de estudos técnicos prévios 
para a construção dos equipa-
mentos, pois, nem todo local, 
pode receber uma lombada.

Já velho conhecido da Câ-
mara Municipal, o assunto 
rendeu quase uma hora de 
debates. Em conclusão, houve 
a aprovação do requerimento 
que cobrou esclarecimentos 
da Prefeitura sobre quando 
serão construídas mais de 
uma dezena de lombadas pre-
vistas em vários pontos da 

cidade.
Sobre a prestação de servi-

ços do Detran, assunto tratado 
em outro requerimento, os ve-
readores discutiram a qualida-
de do atendimento público na 
unidade instalada em Tietê.

A primeira manifestação 
foi do Jairo de Castro (PRTB). 
O vereador explicou que pre-
cisava retirar uma Carteira 
Nacional de Habitação (CNH) 
e não havia conseguido agen-
dar o comparecimento pelo 
Poupatempo, conforme exige 
o Detran, assim resolveu com-
parecer diretamente no pré-
dio do departamente de Tietê 
para retirar o documento.

Em contato com um fun-
cionário do órgão, Jairo de 

Castro ouviu que não conse-
guiria retirar o documento 
justamente pela ausência do 
agendamento prévio. Diante 
disso, ele se identificou como 
vereador de Tietê e informou 
ao servidor estadual que to-
maria as providências em re-
lação àquela situação.

Em resposta, o mesmo fun-
cionário do Detran avisou ao 
vereador que não importava o 
fato de ser vereador e que nem 
mesmo o prefeito da cidade 
seria atendido pelo Detran 
sem prévio agendamento.

Na mesma sessão, outros 
vereadores também critica-
ram duramente o serviço 
prestado pelo Detran, que é 
um órgão estadual, e, portan-

to, não está subordinado à ci-
dade de Tietê.

Sobre esta situação, o pre-
sidente do Poder Legislativo 
Alfredo Melaré Neto (PL) de-
fendeu, inclusive, o aciona-
mento do Ministério Público 
como instrumento de inter-
venção junto ao Detran.

Ao fim da discussão da 
pauta, os vereadores apro-
varam um pedido ao Detran 
para a revisão da exigência 
de prévio agendamento como 
condição para o atendimento 
da população, de forma a se 
aperfeiçoar esta exigência.

Vale lembrar que a próxi-
ma sessão ordinária do Poder 
Legislativo de Tietê ocorrerá 
na terça, 18 de maio.

MARIA TERESINHA ANTONIALLI
Faleceu em Tietê, em 4 de maio, Maria Teresinha Antonialli 

aos 64 anos. Falecida era solteira e deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação, 

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

JOSÉ GERMANO BERTOLA 
Faleceu em Tietê, em 7 de maio, José Germano Bertola aos 

70 anos. Falecido era casado com Maria Eli Pasqual Bertola e dei-
xou os filhos Welligton e William, além dos demais familiares. 

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

JUCEI ANTONIO DE SOUZA 
Faleceu em Cerquilho, em 9 de maio, Jucei Antonio de Souza 

aos 68 anos. Falecido era casado com Maria Tereza da Silva Sou-
za e deixou o filho Jucei Antonio de Souza Filho (in memoriam), 
além dos demais familiares. 

Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação, 
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em 
jazigo da família.
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AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

Falecido era casado com Joana Aparecida Moises de Assis e 
deixa os filhos Camila, Daniele, Felipe e Ana, além dos demais 
familiares. 

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

ALTAMIRO CARVALHO DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 9 de maio, Altamiro Carvalho da 

Silva aos 79 anos.
Falecido era casado com Aldanir Cunha da Silva e deixa os 

filhos Ezequiel, Josuel, Neide, Neucimari, Ulisses e Daniel (in 
memoriam), além dos demais familiares. 

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

MAUD MARIA FIGUEIRA ALARCON
Faleceu em Pereiras, em 10 de maio, Maud Maria Figueira 

Alarcon aos 73 anos.
Falecida era viúva e deixa os filhos Marcelo e Danilo, além 

dos demais familiares. 
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, 

sendo sepultado em jazigo da família.

MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO
Faleceu em Cesário Lange, em 11 de maio, Manoel Francis-

co da Silva Neto aos 49 anos. 
Falecido era divorciado de Denilda Fernandes de Oliveira 

Silva e deixa os filhos Adriana, Daniele, Dener Eduardo, Robert 
Elivelton e Gabrieli Aparecida, além dos demais familiares. 

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

MARIA LOURDES DA COSTA
Faleceu em Cerquilho, em 11 de maio, Maria Lourdes da 

Costa aos 72 anos. 
Falecida era viúva de José Lourival da Costa e deixa os fi-

lhos Verginia Giovana, Ana Maria e Ailton Aparecido, além dos 
demais familiares. 

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

MÁRIO DA SILVA PINTO
Faleceu em Botucatu, em 11 de maio, Mario da Silva Pinto 

aos 72 anos. Falecido era casado e deixa os filhos Fernando, 
Regina e Andrea, além dos demais familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Grupo de Paula de Conchas 
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de 
Conchas, 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.

ANTONIO MILTON SAMPAIO DOS SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em 3 de maio, Antonio Milton Sam-

paio dos Santos aos 43 anos.
Falecido era casado com Elza da Silva Moura e deixou a 

filha Yasmyn, além dos demais familiares. 
Seu corpo foi velado em Boa Vista (Bahia) e, após recomen-

dação, dirigiu-se ao Cemitério do Cupido na mesma cidade, 
sendo sepultado em jazigo da família.

NATALINA LAURENTI DINIZ
Faleceu em Conchas, em 3 de maio, Natalina Laurenti Diniz 

aos 98 anos. Falecida era viúva de Olímpio Diniz e deixou os 
filhos João Batista, José Carlos e Maria Tereza, além dos de-
mais familiares. 

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

OTAVIO MESSIAS CORREA
Faleceu em Piracicaba, em 4 de maio, Otávio Messias Cor-

rea aos 72 anos. 
Falecido era casado com Lázara de Lourdes Correa e dei-

xou os filhos Elaine, Everton, Edilene, Sandra, Silvio e Sergio, 
além dos demais familiares. 

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

ANTONIO MARTINS DA SILVA
Faleceu em Avaré, em 4 de maio, Antonio Martins da Silva 

aos 84 anos.
Falecido era casado com Rosalina Maria de Gois Silva e dei-

xou os filhos Dionísia, Ercínio, Nelson, Cleusa, Luzia, Dilcéia, 
Adevaldo e Izolete (in memoriam), além dos demais familia-
res. 

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

APARECIDA NILCE ANDREOLI
Faleceu em Sorocaba, em 4 de maio, Aparecida Nilce An-

dreoli aos 65 anos.
Falecida era casada com Antonio Valdir Andreoli e deixou 

os filhos Rogério, Ronaldo, Roselaine e Robson, além dos de-
mais familiares. 

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

SOLANGE BRAZ DE SOUZA
Faleceu em Piracicaba, em 4 de maio, Solange Braz de Sou-

za aos 47 anos. Falecida era casada com Jackson Louvell de 
Souza e deixou a filha Gabriela, além de familiares. 

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

ANELITA FERREIRA DE ARAÚJO
Faleceu em Laranjal Paulista, em 7 de maio, Anelita Ferrei-

ra de Araújo aos 84 anos. Falecida era divorciada e deixou os 
filhos Ana Cristina e Cássio, além dos demais familiares.

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

MARIA JOSÉ LUIS RUDUIC
Faleceu em Botucatu, em 8 de maio, Maria José Luis Ruduic 

aos 57 anos. Falecida era casada e deixa os filhos Natacha e 
Yuri, além dos demais familiares. 

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

ZULMIRA CARNEIRO
Faleceu em São Paulo, em 8 de maio, Zulmira Carneiro aos 

84 anos. Falecida era viúva de Benjamin Costant de Almeida 
e deixa os filhos Maria, Camilo, Clotildes, Ivete, Rosa, Luiza, 
Rosemeire, Helena, Aparecida, Ruth, Benjamin, Getúlio, João e 
Paulo, além dos demais familiares. 

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

FRANCISCO ANTONIO LEME DE ASSIS
Faleceu em Botucatu, em 8 de maio, Francisco Antonio 

Leme de Assis aos 49 anos.

SESSÃO ORDINÁRIA

Outro assunto que esteve na pauta foi a insatisfação diante da demora do Poder Executivo junto à construção dos redutores de velocidade

Câmara cobra Detran a respeito de atendimento 

FALECIMENTOS FALECIMENTOS

Fotos divulgação

Vereador defende a criação e 
a divulgação de projeto

REFORMA ADMINISTRATIVA

Em Cerquilho, na 13ª ses-
são ordinária do ano na Câ-
mara Municipal, na segunda, 
10 de maio, o vereador Vi-
nícios Morás (Republicanos) 
indicou ao Poder Executivo 
que formule e envie ao Po-
der Legislativo um projeto 
de reforma administrativa 
municipal. “Sabe-se que tal 
proposição é discutida em 
outros âmbitos do Poder Pú-
blico. Porém, entendo que 
devemos começar pela base, 
pensando em mudanças a 
partir da proposição de ca-
minhos para a elevação da 
capacidade de investimento 
e do aumento da eficiência 
da administração pública, 
garantindo assim mais qua-
lidade aos serviços presta-
dos ao cidadão”, reforçou o 
autor.

Na mesma sessão, Vinícios 
Morás requereu informações 
sobre os terrenos que perten-
cem à Prefeitura de Cerqui-
lho, além de ter indicado que 
o documento do Plano Muni-
cipal de Educação de Cerqui-
lho seja publicado no site da 
Prefeitura, assim como a atu-

alização do calendário esco-
lar. “Tal indicação é necessá-
ria como princípio público da 
publicidade e transparência, 
já que os documentos tratam 
de ferramentas para projetos 
e discussões no que tange a 
Educação no município. Hoje 
constam apenas a Lei 3158, 
de 17/06/2015, referente ao 
plano, e o calendário escolar 
de 2018”, pontuou o edil.

Na sessão assinou, ainda, 
a indicação dos vereadores 
Cleiton Scudeler (Cidadania), 
Mauro Frare (PSDB) e Simone 
Feher (PSDB), que pediram à 
Prefeitura estudos no senti-
do de ampliar a Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil 
(Emei) “Josephina de Nadai”. 
Também assinou, junto dos 
mesmos edis, a indicação do 
pedido de ampliação da Emei 
“Ondina Módolo Doriguello”. 

Por fim, também em com-
panhia dos mesmos vereado-
res, solicitou que a Secretaria 
de Educação viabilize o fecha-
mento da quadra de esportes 
da Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental (Emef) “Pa-
dre Júlio Prestes Holtz”.

 Junior Regonha (MDB) Jairo de Castro (PRTB) Alfredo Melaré Neto (PL)
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

Municípios oferecem vagas de emprego
OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura disponi-
biliza vagas de operador de 
máquinas (experiência ou cur-
so de operação de qualquer 
máquina de médio e grande 
porte, com disponibilidade de 
hora extra e serviço noturno, 
serviços gerais PCD, instala-
dor de esquadrias, eletricis-
ta de manutenção (2º grau 
completo, com experiência e 
disponibilidade de trabalhar 
em turnos), mecânico de ma-
nutenção (2º grau completo, 
com experiência e disponibili-
dade de trabalhar em turnos), 
operador e programador de 
torno CNC (com experiência, 
necessário ter condução pró-
pria para deslocamento até o 

trabalho e ajuda com combus-
tível),  torneiro mecânico (com 
experiência, necessário ter 
condução própria para deslo-
camento até o trabalho, ajuda 
com combustível), vendedor 
(sexo masculino ou PCD e 2º 
grau completo), vendedor co-
mercial e pedreiro (com expe-
riência).

Mais informações sobre es-
tas vagas é preciso ligar para 
o telefone (15)3285-2887.

Ainda em Tietê, a loja O 
Boticário oferece oportunida-
de para consultor(a) acima de 
18 anos, que atue de forma 
proativa e arrojada e  possua 
conhecimento em redes so-
ciais. Os currículos são acei-
tos pelo e-mail recrutamento-

boticario10845@gmail.com.
Também em Tietê, a Coo-

cerqui recruta Aprendiz de 
Magarefe (açougue) para aten-
dimento ao cliente e para pro-
cesso primário de produção 
de carnes. Os requisitos ne-
cessários para ocupar a vaga 
são: ter entre 18 e 21 anos, En-
sino Médio completo e dispo-
nibilidade de horário. O e-mail 
deve ser enviado para recruta-
mento@coocerqui.com.br.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários de 
Segurança do Trabalho, Psi-
cologia e Música, açougueiro/
repositor, operador de máqui-
nas CNC, dobrador de chapas, 

soldador, auxiliar de cozinha 
PcD, cozinheiro chefe, vete-
rinário, tratorista, operador 
de retroescavadeira, fonoau-
diólogo, torneiro mecânico/
fresador, técnico de instala-
ção, auxiliar de instalação, 
assistente administrativo, bio-
médico, assistente contábil, 
assistente de departamento 
pessoal, jardineiro, profissio-
nal de departamento fiscal, 
auxiliar de farmácia, caseiro, 
operador e programador de 
torno CNC, torneiro mecâni-
co, expedidor, operador têxtil, 
mecânico de manutenção e 
eletricista de manutenção. 

Outras informações pode-
rão ser obtidas através do te-
lefone (15)3384-5652.

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

IMÓVEIS À VENDA
l Casas no Bonanza.
l Casas no Centro.
l Lotes no Clube de Campo.
l Lote em Condomínio.
l Lotes no Bonanza.
l Lotes na FAIT (vários).
l 22.000m² e 7.500m² de 
galpão em Tietê.

TODOS COM PREÇOS ESPECIAIS

Esta é a Mel. Ela tem cinco anos. Até estes dias, possuía 
um lar, porém, a sua tutora não tem mais condições de per-
manecer com ela. Mais informações pelo WhatsApp (15) 
99739-3002 ou pelo miaujude.com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1000579-15.2017.8.26.0137 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara 
Única, do Foro de Cerquilho, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme de Paula Nascente Nunes, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a(o) Fiori Franciscato Neto, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 082.221.948-44, com endereço à 
Rua Doutor Jose Foz, 2280, Vila Pinheiro, CEP 19013-011, Presidente Prudente - SP e Bom Gosto Casa de Carnes 
e Conveniência LTDA ME, CNPJ 22.856.110/0001-92, com endereço à Avenida Angelo Modolo, 607, Di Napoli, 
CEP 18520-000, Cerquilho - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: ação para recebimento de R$ 53.124,18 (abr/17) decorrente da Cédula 
de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro nº 010.305.771, emitida em 01.08.16. Estando os executados 
em lugar ignorado, expede-se o edital para citação para que, em 03 dias, paguem o débito atualizado, podendo, no 
prazo de 15 dias, oporem embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão com-
provar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir após os 20 dias do prazo do edital, ficando advertidos de que 
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Cerquilho, aos 28 de abril de              2021 K-07e14/05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De conformidade com o artigo 18º, parágrafo único no Estatuto 

Social, ficam convocados todos os sócios da Associação do Serviço 
e Assistência Social (Asas) a comparecerem na sede da entidade, na 
rua Tenente Gelás, 585, às 19h30, na segunda, 24 de maio de 2021, 
em primeira chamada, ou, às 20 horas, em segunda chamada, para a 
realização da Assembleia Geral Ordinária que constará da seguinte:

Ordem do dia:
1) Prestação de contas da atual Diretoria; 
2) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2021/2023;
3) Termo e posse da nova Diretoria.

Tietê/SP, 14 de maio de 2021
Aparecida do Carmo Formigone Buffo - presidente

Doptex e Prefeitura lançam projeto
PROFISSIONAL DO AMANHÃ

A empresa Doptex, indús-
tria têxtil da região, e a Pre-
feitura de Cerquilho, através 
da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Econômico, 
abriram inscrições para o pro-
jeto de capacitação ‘Profissio-
nal do Amanhã’. 

Iniciativa visa levar infor-
mações sobre o mercado de 
trabalho, como desenvolver 
um bom currículo, postura 
profissional adequada, teste 
de autoconhecimento, entre 
outros assuntos aos morado-
res de Cerquilho, que estão em 
busca de uma vaga no merca-
do de trabalho. 

Não perca esta oportunida-
de de se capacitar e se preparar 
para novas vagas de emprego. 
As vagas disponibilizadas são 
para pessoas com mais de 18 
anos, em busca de emprego, 
com ensino fundamental com-
pleto e que queiram aprimorar 
seus conhecimentos. 

As inscrições, limitadas em 
25 vagas, serão feitas pela Cen-
tral de Atendimento ao Traba-
lhador e à Empresa (Cate). No 
ato da inscrição, o interessado 
deve apresentar as cópias do 
RG e CPF, além de comprovan-
te de residência e certificado 

de escolaridade.
As inscrições ocorrem en-

tre 17 e 21 de maio, das 8h30 
às 16h30. O treinamento será 
realizado na quarta, 26 de 
maio, entre 8h30 e 11h30. A 
Cate Cerquilho fica na Secre-
taria do Trabalho e Desenvol-
vimento Econômico, no Jardim 
Esplanada. Em caso de dúvi-
das, ligue para (15) 3384-5652.

TREINAMENTO - De 17 a 
21 de maio, em razão das ven-
das do Dia dos Namorados, o 
Sebrae Sorocaba preparou um 
treinamento gratuito e online 
para os comerciantes conse-
guirem melhorar os resultados 
e ter acesso as linhas de cré-

ditos a juros especiais. O pú-
blico-alvo do treinamento são 
as Pessoas Jurídicas (MEI, ME 
e EPP) e o link para inscrição é 
o https://forms.office.com/r/
d7msLabYjV.

A programação começa 
na segunda, 17 de maio, com 
a Live Descomplique: Plane-
jamento em tempos de crise. 
Depois na terça, haverá a Live 
Descomplique: Fidelização. Na 
quarta, 19 de maio, ocorrerá 
a Live Descomplique: Vendas! 
Planeje-se para a data especial, 
seguida da Live Descomplique: 
Fluxo de caixa na quinta, 20 de 
maio, e da Live Enfrentar: Co-
nheça o crédito certo para seu 

negócio na sexta, 21 de maio.
CAPACITAÇÃO - A Prefei-

tura de Cerquilho, por intermé-
dio da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Econômico e 
do Senai, abriu inscrições para 
os cursos de Informática Bá-
sica, Corte e Costura Básica e 
Montagem e Manutenção de 
Computadores Portáteis.

   Os interessados devem se 
inscrever até hoje, 14 de maio, 
mediante a apresentação de 
documento de identificação 
com foto, CPF e comprovante 
de endereço no Senai Cerqui-
lho. Para participar, é preciso 
ter a idade mínima de 16 anos.

• Informática Básica e 
Corte e Costura Básica: ini-
cialmente, serão duas turmas, 
com 16 vagas cada. Uma das 
12 às 16 horas e outra, das 17 
às 21 horas.

• Montagem e Manuten-
ção de Computadores Portá-
teis: o curso ocorrerá a partir 
de 24 de maio e serão 18 vagas 
disponíveis.

   A Secretaria do Trabalho 
e Senai atendem de segunda 
a sexta, das 8 às 17 horas, na 
avenida Corradi II, 380, no Jar-
dim Esplanada. Mais informa-
ções pelo (15) 3284-5767.

Divulgação PMC
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Campanha será retomada tão logo novas remessas de vacinas sejam direcionadas pelo Ministério da Saúde para este público

COVID-19

Imunização para grávidas e puérperas sofre alteração

Programa Estadual de Imu-
nização (PEI) de SP – Vacina-
ção de Grávidas e Puérperas

O Plano Estadual de Imu-
nização (PEI) de São Paulo in-
forma que a vacinação para 
grávidas e puérperas com co-
morbidades no estado segue 
temporariamente suspensa. 
A imunização será retomada 
tão logo novas remessas de 
vacinas do Butantan e da Pfi-
zer sejam direcionadas pelo 
Ministério da Saúde para estes 
públicos. 

A nova data será ampla-
mente divulgada assim que os 
imunizantes estejam disponí-
veis nos postos de vacinação. 
A previsão é que novas remes-
sas destas vacinas cheguem 
nos próximos dias. 

O Programa Nacional de 
Imunização, seguindo a reco-
mendação da Anvisa, decidiu 
na tarde de ontem (11/05) 
suspender a vacinação de ges-
tantes e puérperas com a va-
cina da Fiocruz/Astrazeneca. 
O órgão federal sinalizou que 
emitirá nota técnica com rela-
ção às gestantes que já recebe-
ram a primeira do imunizante.

VACINAÇÃO - Em Tietê, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Medicina Preventiva, através 
do Departamento de Vigilân-
cia Epidemiológica, iniciou 
ontem, 13 de maio, no Ginásio 
Municipal de Esportes “Acácio 
Ferraz”, a vacinação para os 
portadores das comorbidades 
com idade entre 55 e 59 anos 
definidas pelo Ministério da 

Saúde, conforme apresenta-
das. 

No município de Cerqui-
lho, neste sábado, 15 de maio, 
das 8 às 14 horas, no Centro 
de Eventos “Cidade das Rosas 
e dos Tropeiros”, a Secretaria 
da Saúde realizará a vacinação 
contra a covid-19 do público 
de 55 a 59 anos com comor-
bidades. Vale lembrar que, na 
oportunidade, é obrigatória a 
apresentação dos seguintes 
documentos: cópia do do-
cumento pessoal com foto e 
CPF; cópia do comprovante de 
residência; declaração médica 
original, que tenha o CRM do 
médico e que comprove a do-
ença. 

Para saber quais são as co-
morbidades incluídas como 
prioritárias pelo Governo para 
vacinação, acesse o site http://
www.cerquilho.sp.gov.br/.../
secretaria-da-saude.

Para aqueles que não po-
derão comparecer no sábado, 
15 de maio, no drive-thru fixo 
no Centro de Eventos, a par-
tir da segunda, 17 de maio, 
das 08h30 às 12 horas e das 
13h30 às 16h30, será possível 
se vacinar, desde que a pessoa 
faça parte do grupo de risco e 
apresente os documentos ne-
cessários para a vacinação.

Vale destacar que, segun-
do a Secretaria Municipal de 
Saúde, o pré-cadastro não é 
mais necessário para o referi-
do grupo.

VACINÔMETRO - Confor-
me vão chegando novas doses 

das vacinas contra a covid-19 
enviadas pelo Governo do Es-
tado, Tietê, Cerquilho, Laran-
jal Paulista e Jumirim seguem 
avançando na imunização da 
população. 

Em Tietê, até ontem, 13 de 
maio, somando todo o públi-
co-alvo da vacinação, 14.163 
doses já tinham sido apli-
cadas; em Cerquilho, eram 
15.025; em Laranjal Paulista, 
10.523; e em Jumirim, 895. 
Estes dados foram publicados 
na página do Vacinômetro do 
Governo Estadual. 

Importante ressaltar, ain-
da, que os números relaciona-
dos aos municípios paulistas 
podem ser acompanhados 

diretamente no site vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro.

DOAÇÃO - Em Tietê, a 
Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social divulgou que está pre-
sente no Ginásio Municipal de 
Esportes “Acácio Ferraz”, local 
destinado à vacinação contra 
a covid-19, para coletar os 
insumos doados pela popula-
ção junto à Campanha Vacina 
Contra a Fome.

A secretária municipal de 
Assistência e Desenvolvimen-
to Social, Márcia Orsolini Ta-
mer Paladini, relatou que este 
gesto está sendo importante 
para ajudar muitas famílias.

Vale lembrar que, não há 

exigência alguma, para que 
o munícipe leve sua contri-
buição no momento da va-
cinação, mas a mensagem 
“Vacine-se Contra a covid e 
Aproveite para Ajudar a Com-
bater a Fome” tem sensibili-
zado parte considerável da 
população, das faixas etárias 
e grupos vacinados, declarou 
a secretária.

A Campanha Vacina Con-
tra a Fome é uma iniciativa 
que as Prefeituras dos muni-
cípios paulistas aderiram para 
auxiliar na assistência às famí-
lias em dificuldade.

BOLETIM EPIDEMIOLÓ-
GICO - Novos números rela-
cionados à covid-19 foram 
divulgados pelas Secretarias 
de Saúde de Tietê, Cerquilho, 
Jumirim e Laranjal Paulista. 

Até esta quinta, 13 de 
maio, Tietê registrava 2.236 
casos confirmados e tinha 
2.036 curados e 128 em re-
cuperação. A quantidade de 
mortes era de 60.

Já Cerquilho acumula-
va 3.983 casos confirmados, 
3.504 curados e 391 em recu-
peração. O número de mortes 
seguia em alta com 88 óbitos.

No município de Jumirim, 
os casos confirmados de co-
vid-19 somavam 328 pesso-
as, tendo 306 curados e cinco 
mortes.

Já a cidade de Laranjal 
Paulista registrava 4.133 ca-
sos confirmados, com 3.501 
pacientes curados, 562 em re-
cuperação e 70 óbitos.

Divulgação PMT

Últimos dias para concorrer
ao sorteio do Dia das Mães
A cada R$70,00 em compras você

ganha um cupom e concorre
a dois presentes exclusivos.

Sorteio em 17 de maio.
Corre e aproveite.

Em Tietê, até ontem, 13 de maio, 14.163 doses 
já tinham sido aplicadas

  

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

A gente vai atravessan-
do os anos e, nesse trans-
correr da vida, se dá conta 
de que muitos momentos 
marcaram a nossa vida. Mes-
mo sem ter desempenhado 
cargos que dão notorieda-
de, vejo que certas pesso-
as passaram a ser o retrato 
de uma cidade e sua sim-
ples lembrança nos faz re-
viver um passado glorioso. 

Uma dessas pessoas é Or-
lando Stievano Filho, o saudo-
so Dinho. Nascido em 20 de 
junho de 1924, em Cerquilho, 
ele foi um personagem de 
nossa cidade e, notadamente, 
uma figura incrível do espor-
te local. Além de excelente 
atleta do Comercial Futebol 
Clube, sem exagero, onde es-
tava Dinho se encontrava o 
futebol, a atividade esportiva 
maior de toda uma época.

O saudoso Dinho era um 
homem comunicativo e seus 
feitos sempre se mesclavam 
com os atos de solidariedade 
para com o próximo. Após ter 
concluído o ginásio na esco-
la “Plínio”, por sugestão de 
Amélio Schincariol, ele foi fa-
zer o Curso de Contabilidade 
na Escola Técnica de Comér-
cio de São Paulo, onde se di-
plomou em janeiro de 1947.

Terminados os estudos, 
voltou para Tietê com ende-
reço certo para trabalhar: na 
Amélio Schincariol e Irmãos 
Ltda., onde, depois de um 
tempo, fundou uma Casa de 
Material de Construção, se-
guindo os passos do pai, um 
excelente pedreiro e notável 
construtor. Nesse ramo de 
atividade, Dinho, que contou 
com a presença do irmão Os-
mar, trabalhou na boleia de 

um caminhão FNM, viajan-
do, na maioria das vezes, em 
busca de materiais necessá-
rios para este fim.

Os anos se passaram e 
Dinho montou um escritório 
com Laércio Belotto. Hoje, o 
mesmo está sob direção de 
José Carlos da Silveira, Paulo 
Marcon e equipe. Mais tarde, 
em uma sociedade com o fa-
lecido Milton Pires de Arruda, 
de Laranjal Paulista, fundou a 
Avetel, especializada na com-
pra e venda de veículos mo-
torizados da General Motors. 
Na época e por anos, podia 
ser visto todos os dias no seu 
local de trabalho. 

No esporte, por quase 20 
anos, esteve envolvido com 
as atividades do Comercial 
e ali exerceu uma liderança 
incontestável. Dinho erguia 
a voz com os seus comanda-
dos, mas tudo era o reflexo 
da luta que se desenvolvia, 
pois havia uma gloriosa ca-
misa a honrar. 

A sua presença também 
me faz lembrar do perfume 
das flores da praça dr. Elias 
Garcia, onde, especialmente 
aos fins de semana, ficava 
cheia de gente jovem e boni-
ta. Faz-me lembrar do Cine 
Bandeirantes, com a enorme 
fila e a presença da juventu-

de. Faz-me lembrar da Tietê, 
pacata e antiga, que guarda-
va a fidelidade da história e 
dos casarões que retratavam 
a arte e a beleza dos velhos 
e serenos estilos arquitetôni-
cos. Também me faz lembrar 
muito, ainda, do barulho da 
Maria-fumaça, que partia de 
seu ponto inicial, fazendo as 

árvores correrem para trás 
para vencer a famosa colina 
da Nhá Tuca, rumo à singela 
Cerquilho.

Detentor do Título de “Ci-
dadão Tieteense”, Dinho será 
para sempre uma das figuras 
que simbolizam um passado 
feliz de Tietê e do Comercial. 

PIADINHA DA SEMANA 

- Na aula de Química, o pro-
fessor pergunta:

- “Quais as principais rea-
ções do álcool?”

O aluno responde:
- “Chorar pela ex, achar 

que está rico, ficar valente e 
pegar mulher feia...”

Professor: 
- “Tirou 10!”

Orlando Stievano Filho, 
saudoso Dinho, em 1948 COMERCIAL FUTEBOL CLUBE EM 1953

Em pé: Bonadia, Euclides, Xavier, Dinho Stievano, Loli, Laércio e Zé Gostoso (técnico)
Agachados: Zezinho, Fausto, Oscarito, Gico e Janguta 

Campanha de 
Vacinação

GRIPE

Destinada a idosos com 
mais de 60 anos e professores, 
a segunda etapa da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a gripe influenza começou na 
terça, 11 de maio, e vai até 8 de 
junho. Promovida pelo Minis-
tério da Saúde em todo o ter-
ritório nacional, a campanha 
teve início no mês passado e a 
estimativa é vacinar, no total, 
79,7 milhões de pessoas.

Em Tietê, neste período, a 
vacinação às segundas será no 
horário das 13 às 15h30 e, nos 
demais dias da semana, das 8 
às 15h30. Cabe ressaltar que a 
imunização é feita nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) de 
cada bairro, com exceção do 
Bonanza, a qual deverá ser re-
alizada nas UBSs do São Pedro 
e Povo Feliz.

Em Cerquilho, a vacinação 
ocorre de segunda a sexta, das 
7 às 11 horas e das 13 às 16 
horas, nas UBSs, exceto na do 
bairro São Francisco.

Em Jumirim, o atendimen-
to é de segunda a sexta, das 
7h30 às 11 horas e das 12 às 
16 horas, na UBS “Braziliano 
Poggi”, local da vacinação. 

As Secretarias informam 
que as pessoas do grupo prio-
ritário devem dar prioridade à 
imunização contra a covid-19.



especiais e acabaram incluídos 
no então 4º Regimento de In-
fantaria. Esteve destacado na 
zona do Contestado e chegou 
a pisar em terras catarinenses, 
em operações de guerra contra 
os célebres fanáticos do mon-
ge Zé Maria. Em 1918, após o 
licenciamento, tornou-se re-
servista. 

Em 1921, ingressou nos 
serviços da “Administração 
dos Correios de São Paulo”, 
trabalhando como carteiro 
em Tietê e em Catanduva, por 
mais de 30 anos de serviço. 
Após várias promoções, em 3 
de março de 1952, por decreto 
do presidente Getúlio Vargas, 
recebeu a aposentadoria. 

No entanto, foi o futebol 
a modalidade esportiva que 
mais o empolgou na vida e lhe 
deu a oportunidade de, em 2 
de junho de 1920, participar 
ativamente da fundação do 
Comercial Futebol Clube. As-
sim, fez tudo que lhe foi pos-
sível pelo veterano alvinegro. 
O certo é que o Comercial Fu-
tebol Clube era a menina dos 

seus olhos e os campos do 
mesmo, desde a existência na 
rua Tenente Gelás, (onde hoje 
fica o  “Educandário Rosa Mís-
tica”); depois, no segundo en-
tre a avenida Soares Hungria 
e a rua Professor Francisco 
de Assis Madeira e, mais tar-
de, no Estádio Ponte Grande, 
o atual Estádio “José Ferreira 
Alves”.     

Por ocasião do 48º aniver-
sário do Comercial Futebol 
Clube, em 2 de junho de 1968, 
recebeu manifestação de apre-
ço e várias homenagens. 

Sempre escreveu para os 
jornais da sua terra. Era se-
nhor da história do esporte 
local, um autodidata e uma 
verdadeira enciclopédia espor-
tiva. O arquivo que conseguiu 
reunir em mais de 50 anos é de 
um valor incalculável. 

Além disso, Acácio Ferraz 
empresta seu nome ao Ginásio 
Municipal de Esportes de Tietê 
na Nova Tietê.

Vale destacar que seu fale-
cimento ocorreu em 1º de abril 
de 1979.

Acácio Ferraz nasceu, em 
3 de dezembro de 1898, na 
rua Tenente Gelás. Foram seus 
pais João Ferraz de Campos 
e Gabrielina de Almeida, am-
bos portofelicenses. Casado 
com Olga Leite Ferraz, teve 
os filhos: Geraldo de Campos 
Ferraz, Célio Ferraz e Acácio 
Ferraz Filho, já falecidos. 

Quando menino frequen-
tou o Grupo Escolar de Tietê, 
posteriormente denominado 
“Luiz Antunes” e nunca se can-
sou de recordar dos mestres 
Orlando Fonseca, Herculano 
Corrêa da Silveira, João Batis-
ta de Azevedo Marques Filho e 
Fernando Prestes Vieira. 

Foi no Grupo Escolar que 
começou sua carreira na co-
municação, fundando e diri-
gindo um jornal manuscrito, 
denominado “A Bandeira”. Aos 
13 anos, trabahou na “Casa 
Morino”, armazém de secos e 
molhados de José Demarchi, 
localizado onde se situava a 
antiga loja de José Jorge, hoje 
a Foto Paladini. 

Em 15 de outubro de 1915 

surgiu “O Juvenil” em subs-
tituição a “A Bandeira” e a 
“Sertaneja”, jornalzinho ma-

nuscrito que, desde 1914, era 
publicado por Acácio Ferraz, 
que aproveitava os vagares 

do balcão da casa de comér-
cio onde trabalhava para fazer 
jornalismo. Esta aceitação por 
parte da mocidade de Tietê 
levou o seu diretor a pensar 
em imprimir “O Juvenil”. Foi 
assim que surgiu o impresso 
que era feito na Tipografia So-
ares, tendo boa colaboração 
e farta matéria humorística 
que fez época na cidade, em 
substituição ao “A Sertaneja”, 
o qual pertencia não apenas 
a Acácio Ferraz, como ao seu 
irmão Mário Ferraz (Zuza) e ao 
amigo Benedicto Pires de Al-
meida (Zico Pires), tendo como 
colaboradores: Luiz Correia 
de Melo, Silvio Brand Correa, 
Narbal Fontes, Lauro de Moura 
Campos, Agêo Pereira do Ama-
ral, Durval de Campos, Marcial 
de Moura Campos, Benedicto 
Gomide, Teófilo de Souza Car-
valho, entre outros. 

Em março de 1917, aten-
dendo ao apelo de Olavo Bilac, 
Acácio Ferraz e outros colegas 
de Tietê serviram o Exército 
Nacional, em Curitiba, capital 
do Paraná, como voluntários 

Em março de 1917, atendendo ao apelo de Olavo Bilac, Acácio Ferraz e colegas de Tietê serviram o Exército Nacional, como voluntários especiais 

Conheça quem foi o tieteense Acácio Ferraz

Acácio Ferraz faleceu em 
1º de abril de 1979
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Por Esio Antonio Pezzato, poeta e cronista caipira natoFernando Tavares
Quando Fernando Mon-

tanhesi Tavares chegou no 
Instituto de Previdência dos 
Funcionários Públicos de Pira-
cicaba (Ipasp), veio para pre-
encher a vaga de economista, 
pois o antigo titular havia se 
aposentado. Chegou quieto, tí-
mido, atencioso, tomou assen-
to em sua cadeira bem ao lado 
da minha e começou a mostrar 
seu talento.

Menino novo, natural de 
Tietê, menos de 30 anos, casa-
do. Era filho do Biju, da terra  
dos apelidos. O dele mesmo 
eu nunca perguntei. Fernando 
mais parecia um anjo a andar 
por entre nós. Aí, em 2016, ele 
veio me perguntar sobre ir a 
pé a Pirapora, uma das minhas 
paixões. E ele foi e se divertiu 
muito! Devido à caminhada, fi-
cou com bolhas nos pés, mas 
adorou a experiência, tanto 
que queria repeti-la em 2017. 
Infelizmente, não foi possível!

Nasceu seu filho primogê-
nito e sua ausência em casa se-
ria muito mais difícil. Ficou de 
voltar em 2018, mas aí o nosso 
menino já não estava tão bem. 
Algum problema, ainda invi-
sível, dava sinais de que algo 
não ia bem com o seu físico. 

-“Mas ele é tão jovem! Não 
seria nada grave! Talvez uma 
simples indisposição. Nada que 

um chá de poejo, um chá de 
broto de goiaba, um chá de er-
va-cidreira, camomila, hortelã 
ou um chamego em casa, um 
colo de mãe ou o filho no colo 
ou carinho de mulher, não pu-
dessem ser um santo remédio”.

Não era! Nada foi um santo 
remédio! O problema do nosso 
anjo-menino era mais sério e 
ele precisou se ausentar do ser-
viço para tratamento. Começa-
ram as sessões de quimiotera-
pia e, como fatalmente ia ficar 
careca, eu disse a ele que faria 
o Caminho de Compostela e, 
depois, iria até Fátima. Como 
creio muito em Nossa Senhora 
e nas três crianças videntes, a 
quem Nossa Senhora apareceu 
há 104 anos justamente, em 
13 de maio, dia que escrevo 
esta pequena e sentida crôni-
ca, eu queria levar uma mecha 
dos seus cabelos para colocar 
no altar onde houve o milagre. 
Quando Fernando retornou ao 
trabalho, debilitado, porém 
determinado, me entregou o 
envelope com os fios de cabe-
lo. Ali eu fiz esse combinado. 

Quando retornou, ele con-
tinuava sorridente e eu, que 
já tenho pouquíssimo cabe-
lo, junto do Carlos Lourenço, 
colega do Ipasp, rapamos as 
nossas cabeças para brincar e 
mostrar solidariedade ao me-

nino-anjo. Tanto que registra-
mos tal momento em foto que 
postei nas redes sociais. Éra-
mos três amigos sorridentes e 
carecas!

Houve mais um tempinho 
ausente e, em seguida, Fer-
nando retornou ao trabalho 
feliz e, agora, com a cabeleira 
voltando a lhe enfeitar a cabe-
ça. Nesse dia, uma nova foto 
foi tirada com ele, todo alegre 
e cabeludo. Já Lourenço e eu 
tínhamos cabelo apenas nas 
laterais. Lembro-me que brin-
camos e rimos muito disso!

Mas a ingrata doença não 
lhe dava tréguas! A Semana 
Santa chegou e conversamos. 
O menino-anjo me dizia: “Ano 
que vem vou estar curado. Aí 
poderei voltar a Pirapora”. 
Mas, novamente, nosso meni-
no-anjo precisou se ausentar 
e não mais retornou ao seu 
posto.

Era sábado, 11 de maio de 
2019, Fernando Montanhesi 
Tavares, nosso anjo-menino 
do Ipasp, se despediu da vida 
e foi planar o celeste espaço, 
onde vivem os meninos-anjos 
bons e sorridentes.

Deixou aqui seus amigos! 
Todos eles se fizeram presen-
tes no momento da sua despe-
dida, em um domingo muito 
triste de Dias das Mães, em sua 

cidade de Tietê. Como foi mar-
cante ver seu semblante, tão 
sereno e agora livre das dores 
e dos tumores. Já naquele mo-
mento, seu corpo descansava. 
Nada mais o incomodava! Não 
haveria mais seu corpo físico. 
Seu sorriso alegre e tão conta-
giante se foi. Ficaram somente 
as lembranças!

No desenfrear dos dias, a 
vida no Ipasp, fatalmente, se-
guirá por simples questão de 
necessidade. Trarão outro pro-
fissional que, concursado, irá 
se sentar no mesmo lugar do 
nosso anjo-menino, mas não 
tomará o lugar especial que 
Fernando conquistou em nos-
sos corações.

Ah, menino sorridente... eu 
olho para a frente e vejo sua 
ausência! Como é triste! Com 
apenas quatro anos e meio, 
seu filho ainda não entende 
direito o que aconteceu. Mas o 
tempo vai passar, ele vai cres-
cer e saberá, através da mãe, 
das avós e dos tios, que você 
veio e, por ter uma luz tão for-
te e intensa, precisou ser cha-
mado para ir iluminar outros 
mundos. Será isso que te fará 
sempre feliz e sorridente, sem 
dores e sem traumas.

Saudades, Fernando! Esteja 
bem, menino! Brilhe, nosso an-
jo-menino!

ESPAÇO ABERTO

Perfil entrevista 
Geruza dos Santos

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

ta edição traz o comerciante 
Athayde Daniel, sua esposa 
Doralice e os filhos Carlos Ro-
berto, Claudete Maria e Cleusa 
Maria.  

Nascido em 20 de janeiro 
de 1932, no bairro Rosário, 
Athayde Daniel é filho de Vir-
gilio Daniel e Palmira Baccili.

Em 26 de outubro de 1957, 
casou-se com Doralice Lucheta 
Daniel com quem ele teve três 
filhos: Carlos Roberto Daniel, 
Claudete Maria Daniel e Cleusa 
Maria Daniel.

Nestes 89 anos de vida e 
superações, Athayde Daniel 
foi lavrador e comerciante. 
Começou sua história no bair-
ro Rosário quando adquiriu a 
venda daquela localidade no 
ano de 1965. 

Dez anos passados, em 
1975, mudou-se do sítio para 
a cidade e adquiriu o Bar Ponto 
Chic na rua Lara Campos. Dois 
anos depois, em 1977, tomou 
frente do bar da Recreativa, 
com grande sucesso, quando 
em 23 de julho do mesmo ano, 
Athayde e sua esposa Doralice 

criaram o Buffet Athayde, que 
se tornou tradicionalmente co-
nhecido em Tietê e região.

Nestes 89 anos, Athayde 
Daniel também teve tempo 
para aproveitar os momentos 
de descanso e atuou como 
atleta do Rosário Futebol Clu-
be.

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 Edive-
si, Athayde sente imensa feli-
cidade por ser avô de Thiago, 
Rodrigo, Renan, Luiz Ricardo, 
Thais e William (in memorian) 
e bisavô do João, do Davi, do 
Ícaro e da Isabella. 

Alegre, comunicativo e 
amigo de todos, Athayde Da-
niel continua firme e se sen-
tido um ser humano cheio de 
alegria. Com senso de humor 
apuradíssimo e simplicidade 
de sobra, o tieteense Athayde 
Daniel segue rumo às nove dé-
cadas de vida com incansável 
amor à vida, à família e ao tra-
balho.

Acervo Nossa Folha

Geruza Flávia dos Santos nasceu, em 2 de setembro de 
1980, em Tatuí. É filha de Maria Luiza de Campos (in memo-
riam) e de Marcos Batista dos Santos. Tem duas filhas: Beatriz 
Pinheiro, de 23 anos, e Natália Pinheiro, de 20 anos.

Formada em Direito pela Faditu desde 2006, atua como 
advogada especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista 
há 13 anos em Tietê e região e, ainda, presta serviços em São 
Paulo. Também apresenta o Programa “Facilitando o Direito”, 
transmitido toda quinta-feira pela TV Cidade Jardim.

Eu sou? Uma mulher que lutou muito (e ainda luta) para 
conquistar seus sonhos.

Sinônimo de beleza? A natureza.
Cantor e cantora? Rod Stewart e Whitney Houston.
Ator e atriz? Will Smith e Viola Davis.
Sonho? Cumprir minha missão na Terra.
Amor? Minha família.
Solidão? Perder o amor próprio.
Deus? Amor.
Religião? Cristianismo.
Filme? Uma Linda Mulher.
Sonho de consumo? Conhecer as Ilhas Maldivas.
Defeito? Teimosia.
Qualidade? Resiliência.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Viajar.
Qual o livro de cabeceira? Bíblia.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Atleta.
Momento da vida para repetir? Cruzeiro para Búzios.
Alegria? Minhas filhas.
Tristeza? Morte da minha mãe.
Decepção? Traição.
Receita contra o tédio? Caminhar admirando a natureza.
Tem saudades do quê? Do sorriso e do abraço da minha 

mãe Maria Luiza.
Amizade é? Lealdade.
Um(a) amigo(a) especial? Minha prima Márcia.
Palavra que riscaria do vocabulário? Maldade.
Ídolo? Jesus.
Frase? “O que te salva não é o que os outros andam achan-

do, mas é o que Deus sabe a teu respeito” Padre Fábio de Melo.
Nota 10 para: os profissionais que atuam na linha de frente 

contra a Covid-19.
Nota zero para: a corrupção.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus pais.
Planos para o futuro? Fazer Mestrado é um deles.
Recado?  “Somos a média das cinco pessoas que mais con-

vivemos! Por isso, devemos nos construir da melhor forma 
possível”.

DE 15 A 21 DE MAIO

SÃO PEDRO (15)3282-6157
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José Germano Bertola

HOMENAGEM

Muitos são os inconforma-
dos com a sua partida, mas a 
certeza de que foi chamado 
por Jesus por estar pronto e 
ter cumprido sua missão na 
Terra, nos dá o consolo de 
que está muito bem e sempre 
estará olhando por nós.

Tudo nós fizemos para 
que sua vida não extinguisse, 
mas Deus quis assim. Seja fei-
ta a Sua vontade!

De ti guardaremos o exem-
plo de trabalho, honestidade 
e amor à família e aos amigos, 
sem exigir recompensa.

Deixou em nossos corações uma profunda saudade pelo 
tempo que viveu entre nós. 

Saudades de esposa, filhos, noras e netos

23/07/1950          
07/05/2021

Arquivo Familiar
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Na manhã da quinta-feira, 13 de maio, a Coopbom presenteou 
a cidade de Tietê com uma loja ampla e moderna para atender os 
consumidores do município e de toda região.

A expectativa para a inauguração era grande, já que a popula-
ção estava ansiosa acompanhando cada etapa da sua construção.

De acordo com o gerente operacional, Daniel Oliveira, a em-
presa está realizando o grande sonho de ter uma loja moderna à 
altura da população de Tietê. “Ficamos todos muito comovidos. 
Foi uma luta para construir este amplo e moderno espaço, após 

um ano e meio de trabalho árduo. Costumo usar esta frase: ‘o 
choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã’”, ressal-
tou Dabiel Oliveira, referindo-se quando cita ‘choro’ ao incêndio 
da loja ocorrido em 27 de outubro de 2019.

Na época, o supermercado foi totalmente destruído pelo fogo, 
num incêndio de grandes proporções, em que equipes do Corpo 
de Bombeiros de Porto Feliz e Sorocaba também foram acionadas 
para ajudar na ocorrência. Caminhões-pipa de duas usinas da 
região também auxiliaram o trabalho para minimizar as chamas.

Nesta data de 13 de maio de 2021, a tristeza deu espaço à 
alegria. Tietê conheceu na manhã de ontem uma loja ampla e mo-
derna, com estacionamento próprio para 110 vagas, o que per-
mitirá atender todo o tipo de público, de todas as classes sociais. 

“Venha para a Coopbom que você vai encontrar tudo o que 
procurar”, convidou o gerente Daniel Oliveira.

Vale lembrar que a Coopbom Supermercados fica na rua Ben-
to Antônio de Moraes, 75, no Centro de Tietê. O site é o coopbom.
com.br.

NOVIDADE

As portas do novo prédio, na rua Bento Antônio de Moraes, foram abertas em cerimônia realizada na manhã de ontem, 13 de maio

Coopbom inaugura loja ampla e moderna em Tietê

Fotos Adriana Martins
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ANIVERSARIANTES

Gustavo Luchetti 
completou dois anos no 
sábado, 8 de maio, ao 

lado do pai Adilson 
e dos familiares

Ana Teresa assopra 
velinhas hoje, dia 14, 

na companhia dos pais 
Adalberto e Lucia e 

do irmão Arione

Caroline Galavote 
apaga velinhas hoje, 
14 de maio, junto do 
marido Victor Hugo, 
dos pais e do irmão

Claudia Lara Campos 
recebe os cumprimentos 
dos filhos, familiares e 

dos amigos nesta sexta, 
14 de maio

Denival de Lima brinda 
nova idade nesta sexta, 

dia 14 com a mãe 
Aparecida, as irmãs, os 
sobrinhos e a família

Edilene Falci troca de 
idade hoje, 14 de maio, 
e recebe os parabéns 

do filho Murilo, da 
família e dos amigos

O bolo de hoje, 
dia 14, será para 
Karina Carvalho, 

que aniversaria na 
companhia do marido

Laura Borges Malavasi 
completa oito anos hoje, 
dia 14, ao lado dos pais 
Júlio e Thais, do irmão 
Matheus e familiares

Lucélia Ricione rasga 
folhinha hoje, 14 de 

maio, e brinda a data 
com o marido Márcio, o 
filho Juliano e a família

Márcia Guimarães 
Rodrigues ganha beijos 

do marido Arnaldo,
dos filhos e netos nesta 

sexta, 14 de maio

A esposa Soninha, o 
filho Lucas, os pais e os 
familiares parabenizam

Márcio Giriboni pelo 
níver nesta sexta, dia 14

Maria Cecília Amaral 
completa nova idade 

hoje, 14 de maio, junto 
do marido Sérgio e dos 
filhos Serginho e Carol

Maria Cleusa Zamuner 
recebe os cumprimentos 

das filhas Giovanna e 
Jacqueline e do marido 
Maurício hoje, dia 14

Michelli Pilon troca de 
idade hoje, 14 de maio, 
e brinda a data com o 
marido Thiago, o filho 

Enzo e familiares

Rodrigo Bertola 
comemora nova idade 
hoje, 14 de maio, na 
companhia da esposa 

Faby e do filho

Ewerton José Deliberali 
receberá os parabéns 

da esposa Sandra e dos 
filhos Lívia e Renato 
neste sábado, dia 15

Glauber Rodrigues troca 
de idade amanhã, 15 de 
maio, junto da esposa 
Élide, da filha Analice e 
dos pais Décio e Néia

Lucimara Tezoto Seaca 
aniversaria neste 

sábado, 15 de maio, com 
o marido Seaca, o filho 
Guilherme e a família

Paulo Gomes vira o 
calendário neste sábado, 
15 de maio, ao lado do 

filho João, da namorada 
Rosy e dos amigos

A esposa Lourdes e os 
filhos Felipe, Ricardo 
e Tiago parabenizam 

Simeão Colodeto neste 
sábado, 15 de maio

Flávia Volpatto 
aniversaria neste 

domingo, dia 16, ao lado 
do marido Juninho e 

do filho Gustavo

Gustavo Barbosa 
Bortoleto vai completar 

oito anos neste domingo, 
dia 16, junto dos pais e 

dos familiares 

O marido Manoel David 
e os filhos Anna Frida e 
Manoelzinho felicitam 
Ana Carolina pela nova 

idade no domingo, dia 16

Fábio da Silva Miguel 
aniversaria neste 

domingo, dia 16, com a 
esposa Flávia e os filhos 
Letícia, Lorena e Lorenzo

Gisleide Prado rasga 
folhinha neste domingo, 

16 de maio, junto do 
marido Alex, da filha 
Isabella e da família 

Homero Camacho 
brinda nova idade ao 
lado da esposa Edna 
Righeto e familiares 

neste domingo, dia 16

Lucimara Portela 
festeja nova idade neste 

domingo, 16 de maio, 
e recebe o carinho dos 

familiares e amigos

O marido Erik e as 
filhas Helena, Isabela e 
Gabriela parabenizam 
Mari Callegari neste 
domingo, 16 de maio 

Maria Gabriela Toschi 
vai apagar velinhas 

neste domingo, 16 de 
maio, junto dos pais, do 

irmão e do namorado 

Sérgio Paes rasga 
folhinha neste domingo, 
16 de maio, ao lado da 

esposa Fernanda 
e da filha Giovanna

Solange Vidal Gomes 
de Sá comemora nova 
idade com o marido 
e os familiares neste 
domingo, 16 de maio

Ana Laura Rodrigues 
completa 10 anos na 
segunda, 17 de maio, 

na companhia dos pais 
Diego e Adriana

A esposa Maria 
Aparecida e o filho 

Renan Lima parabenizam
Celso Lima (Tietê News), 

neste domingo, dia 16

Marli Helena Bete 
festeja nova idade

nesta sexta, 14 de maio,
ao lado da família.

Receba as felicitações! 

A esposa Cristiane, a 
filha Layra e toda a 

família felicitam Caio 
Berengan pela nova 
idade hoje, dia 14

Welber de Queiroz 
brinda nova idade neste 
sábado, 15 de maio, na 
companhia da esposa, 
dos filhos e familiares 
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Helena Vidotto Carvalho 
brinda aniversário na 

segunda, 17, com os pais 
Jefferson e Tere e os 

irmãos Junior e Isabela

A esposa Adriana, o filho 
Arthur e toda a família 
parabenizam Maurício 

Martins pelo aniversário 
na segunda, 17 de maio

Paulo de Souza Alves 
Filho recebe os parabéns 
na segunda, 17 de maio, 
na companhia da esposa, 

dos filhos e dos netos

Priscila Pederneiras 
rasga folhinha, 17 de 

maio, ao lado do marido 
Rodrigo e das filhas 
Pietra e Antonella

Regiane Camerin 
celebra nova idade na 
segunda, 17 de maio, 

junto dos filhos Bruno e 
Felipe e dos familiares

Ricardo Chagas assopra 
velinhas na segunda, 

17 de maio, com a 
esposa Vanessa e das 
filhas Beatriz e Julia

Fernando Montanhese 
de Lima será festejada 

pela esposa Carol e pelas 
filhas Gabriela e Letícia 

na terça, dia 18

Ivete Rosa da Silva 
Campos celebra mais um 
ano de vida na terça, 18 
de maio, na companhia 

dos familiares

O marido Vanderlei 
e familiares felicitam 

Márcia Regina Palmieri 
Godoy pelo aniversário 

na terça, 18 de maio

Maria Galavotti assopra 
velinhas na terça, 18 de 
maio, ao lado dos filhos 
Douglas e Débora, da 

nora e do genro

Sérgio Gabriel Freitas faz 
aniversário na terça, 18 

de maio, junto da esposa 
Cecília e dos filhos 
Serginho e Carol

Simão Pedro 
Bufon receberá os 

cumprimentos especiais 
pelo aniversário na 
terça, 18 de maio

Nícia Amorim recebe os 
cumprimentos dos filhos, 

netos e dos familiares 
pelo seu aniversário na 

quarta, 19 de maio

Stéphani Trevisan rasga 
folhinha na quarta, 

19 de maio, e vai festejar 
com o namorado Leo 

Sousa e toda a família

Thaís Rapete muda de 
idade na quarta, 19 de 
maio, na companhia do 
marido Ricardo Motta 

e dos familiares

O marido Denis Toledo, o 
filho Leonardo e a família

parabenizam Úrsula 
Pasin Lopes pelo níver 
na quarta, 19 de maio

Vanessa Galhardo de Almeida Bueno e Sérgio 
Fontana Bueno vão festejar aniversário na próxima 

quarta, 19 de maio, em dose dupla, junto dos 
filhos Sérgio e Stella e da família. Do jornal 

NOSSA FOLHA, seguem os parabéns!

Erika Deliberali Ronchi 
receberá flores e 

telefonemas pelo seu 
aniversário na próxima 

quinta, 20 de maio

Felipe Giacomazzi 
aniversaria na quinta, 

dia 20, na companhia da 
esposa Juliana, da filha 

Sara e toda a família

Gabriela Albino Scudeler 
assopra velinhas na 

quinta, 20 de maio, ao 
lado do marido Fábio, 
dos filhos e da família

Giovanna Bettini faz 
seis anos na quinta, 20 
de maio, junto dos pais 
Fernando e Mirella, das 

irmãs e familiares

Bolo da segunda, 
dia 17, será para Solange 

Camargo, que festeja 
com o marido Rodrigo e 

o filho Carlos Gabriel

Thais Reis Malavazi 
assopra velinhas na 

segunda, 17 de maio, 
com o marido Marcus, o 
filho Lorenzo e a família

Os familiares e os 
amigos enviam os 

cumprimentos para 
Alexandre Grando 

 na terça, 18 de maio

Ana Cláudia Fernandes 
da Silva vira a folhinha  
na terça, dia 18, junto 
do marido Jaime, dos 
irmãos e familiares

A esposa Marlene e toda 
a família cumprimentam 
Claudinei Cavallini pela 
nova idade na próxima 

terça, 18 de maio

Dayana Serafim Honório 
brinda a data especial 
junto do marido Alex 
e de toda a família na 

terça, 18 de maio

Célia Biscaro assopra 
velinhas na quarta, 

dia 19, junto do marido 
Celso (Ki-Esfirra) e

dos familiares

Celina Rodrigues 
receberá o carinho das 
irmãs, dos sobrinhos e 

dos familiares na quarta, 
19 de maio

Helena Pujol festeja 
nova idade na quarta, 
19 de maio, junto da 

mãe, dos irmãos 
e dos sobrinhos

Bolo da quarta, 19, será 
para Henriette Reginato 
Gaiotto, que receberá 

as felicitações dos 
familiares e amigos

Jairo Mateus vira a 
folhinha na quarta, 

19 de maio, ao lado da 
esposa Daniele Saconi 

e dos familiares

Márcia Gaiotto Braga 
brinda nova idade na 

quarta, 19 de maio, na 
companhia dos filhos 
Luiza e Danielzinho

Willian Mion Garcia 
assopra velinhas na 
terça, dia 18, com os 

pais Barbosa e Sônia, a 
irmã Elaine e a sobrinha

Thiago Stoco rasga 
folhinha na quarta, 

dia 19, com a esposa 
Rosi, as filhas Jade e 
Alice e os familiares

Alberto Giovanetti 
completa nova idade 
na quarta, dia 19, na 
companhia da esposa 

Cida e dos filhos

Alinne Moniz será 
festejada pelos pais Cida 
e Adalberto, pelo marido 
João e pela filha Aurora 
na quarta, 19 de maio

Andressa Thomé faz 
aniversário na quarta, 

dia 19, com os pais 
Júlio e Maria, os irmãos, 
sobrinhos e familiares

ANIVERSARIANTES

Emerson Mazzer festeja 
nova idade na segunda, 
dia 17, na companhia da 

esposa Rosinha e dos 
filhos Enrico e Grenda

Gabriel Citroni Uliana 
aniversaria na segunda, 
17, e brinda com os pais 
João Carlos e Sandra e o 

irmão Guilherme

Giovanna Ferraz 
vai rasgar folhinha na 
quinta, 20 de maio, e 

receberá o carinho dos 
familiares e amigos
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Juliana Razera Bueno 
celebra mais um ano 
de vida na quinta, 20 

de maio, com o marido 
Ricardo e a filha Lorena

Maria Aparecida Rossit 
Sotiro receberá o carinho 

dos familiares e dos 
amigos na próxima 
quinta, 20 de maio

Mirella Cruz Milanello 
rasga folhinha na 

quinta, 20 de maio, na 
companhia do marido 

Cassiano e da filha Luísa

Néia Gaiotto troca de 
idade na quinta, 20 de 

maio, ao lado do marido 
Tone, das filhas Marcela 

e Bianca e familiares

ANIVERSARIANTES

João Batista Ferrari 
comemora aniversário 
na quinta, 20 de maio, 
junto da esposa Maria 
Luiza e dos familiares

Os pais Zé Carlos 
e Toninha, o irmão 
Leandro e a família 

parabenizam Jéssica 
Dias na quinta, dia 20

Miguel Zanardo Florian 
nasceu na quarta, 28 de abril, 
na Maternidade da Santa Casa 
de Misericórdia do município 
de Tietê com 3.200 quilos e 46 
centímetros.

O bebê é filho de Patrícia 
Aparecida de Oliveira Zanardo 
e Gervásio Florian Junior e tem 
como avós maternos Teresi-
nha de Oliveira Zanardo e João 
Antônio Zanardo (in memo-
riam), além dos avós paternos 
Lúcia Angela Casari Florian e 
Gervásio de Jesus Sutilo Flo-
rian (in memoriam).

Os amigos do jornal Nos-
sa Folha parabenizam o casal 
pelo nascimento do primeiro 
filho!

Miguel Zanardo Florian     
NASCIMENTO

Arquivo familiar

FAC lança Concurso de Redação
OPORTUNIDADE

A Faculdade Cerquilho 
(FAC) está com as inscrições 
abertas para o Concurso de 
Redação que premiará três 
participantes com um curso 
na instituição.

Para participar, é necessá-
rio ler o regulamento e preen-
cher os dados no site https://
faculdadecerquilho.com.br/
concurso-de-redacao/.

Com inscrições gratuitas, 
a FAC oferecerá para o 1º lu-
gar, bolsa integral no curso 
escolhido; para o 2º lugar, 
bolsa de 50%; e para o 3º lu-
gar, bolsa de 30%.

Para mais informações so-
bre o Concurso de Redação, 
ligue para o (15)99806-5895.

Divulgação

FAC comemora os 133 anos da assinatura da Lei Áurea 
com plantio de camélias

Projeto Culturando promove mostra de espetáculos 
teatrais online e traz o Condomínio do Tubinho 

MOVIMENTO ABOLICIONISTA

CALENDÁRIO

Sob orientação da profes-
sora Maria da Conceição Dal 
Bó Vieira, do Núcleo Pedagógi-
co e Núcleo de Artes e Cultura 
da Faculdade Cerquilho (FAC), 
ontem, 13 de maio, por oca-
sião dos 133 anos da assina-
tura da Lei 3.353 pela Princesa 
Isabel, que aboliu a escravidão 
no Brasil, foi realizado o plan-
tio de camélias, a flor símbolo 
do Movimento Abolicionista.

Conforme consta no arti-
go “As camélias do Leblon e 
a abolição da escravatura”, de 
autoria de Eduardo Silva, que 
é pesquisador da Fundação 
Casa de Rui Barbosa, a camélia 
branca era o símbolo do movi-
mento abolicionista.

Conforme relatou a profes-
sora Conceição, o abolicionis-
mo foi uma longa luta, abraça-
da por muitos brasileiros, com 
a finalidade de acabar com a 
escravatura. Figuras impor-
tantes como Joaquim Nabu-
co, José Carlos do Patrocínio, 
André Rebouças, Luiz Gama 
e Castro Alves, entre outros, 
foram grandes abolicionistas. 
“Muitas vezes, os escravos se 
rebelavam contra os inúmeros 
sofrimentos a que eram sub-
metidos e buscavam abrigo 

em quilombos, sendo que exis-
tiam os quilombos de rompi-
mento que eram mais escondi-
dos, por exemplo, o quilombo 
de Palmares e existiam, tam-
bém, os quilombos abolicio-
nistas que eram conhecidos e 
contavam com a proteção dos 
abolicionistas”, lembra a pro-
fessora.

Ainda segundo Conceição, 
dentro dos quilombos aboli-
cionistas destacava-se o Qui-
lombo do Leblon, cujo chefe 
era um português, muito ami-
go da Princesa Isabel, chamado 
José de Seixas Magalhães. “Na 
sua chácara – no Leblon – com 

a ajuda de escravos fugidos 
cultivava as famosas camélias, 
símbolo do movimento aboli-
cionista, e as fornecia para que 
a Princesa Isabel enfeitasse 
sua mesa de trabalho e a cape-
la onde fazia suas orações. Na-
quela época a ‘Camellia japoni-
ca’ ou camélia branca era uma 
planta rara, como a liberdade 
que se pretendia conquistar. 
Era, portanto, muito grande o 
valor simbólico das camélias. 
Muitas vezes, a Princesa Isabel 
usou camélias para enfeitar 
seus vestidos. A referida flor 
era, também, uma espécie de 
código através do qual os abo-

licionistas podiam ser identi-
ficados e assim apoiavam os 
escravos fugitivos”, disse a 
professora.

Ainda segundo recordou 
Conceição, um escravo fugiti-
vo, que se encontrasse deses-
perado em busca de um abri-
go, caso encontrasse no seu 
caminho um algum homem 
com uma camélia branca na 
lapela de seu terno, poderia se 
aproximar e pedir ajuda, pois 
estaria diante de um abolicio-
nista.

A professora da FAC des-
tacou, ainda, que, após ter as-
sinado a Lei Áurea, em 13 de 
maio de 1888, a Princesa Isa-
bel recebeu buquês de camé-
lias, um símbolo fundamental 
e uma confissão da fé abolicio-
nista.

Vale lembrar que este pro-
jeto da FAC que visou o plan-
tio de camélias foi realizado 
em conjunto entre o Núcleo 
de Artes e Cultura e o Núcleo 
Psicopedagógico da FAC, que 
escolheram como forma de 
relembrar os 133 anos da abo-
lição da escravidão no Brasil, 
plantar a flor símbolo do Movi-
mento Abolicionista Brasileiro: 
a camélia branca. 

O Projeto Culturando, que 
tem como coordenador o pro-
dutor teatral Pablo Civitella, 
realiza o Culturando Encena, 
uma mostra de espetáculos 
teatrais, aprovado pelo Proac 
ICMS, em formato virtual e tra-
dução em Libras.

A programação contempla 
três participações: O Condo-
mínio do Tubinho (Jurubeba, 
Seu Pinto e Tubinho - com 
classificação de 14 anos); Pi-
nocchio - o boneco que queria 
ser gente, que é um espetácu-
lo infantil e tem classificação 
livre; e o grupo Ararapuca, de 
Porto Feliz, que apresentará 
duas cenas: “Antes que Deus” 
e “Dona Odete Vai a Apareci-
da”, com classificação livre.

Inicialmente, o Culturando 
Encena estava previsto para 
circular nas cinco cidades do 
eixo de atuação do projeto: Ju-
mirim, Laranjal Paulista, Tietê, 
Cerquilho e Porto Feliz. Porém, 
em decorrência da pandemia 
e das medidas de restrição e 
distanciamento social, o pro-
jeto foi adequado ao formato 
virtual e será realizado em um 
único dia. A data será terça, 18 
de maio,  às 19 horas, pela pá-
gina do Projeto Culturando no 
Facebook. 

Vale destacar que o Cultu-

rando Encena é uma realização 
do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Cultura e Economia Criati-
va, com patrocínio da empresa 
Selene. 

CONDOMÍNIO DO TUBI-
NHO - O Circo de Teatro Tubi-
nho faz uma homenagem aos 
antigos programas humorísti-
cos da televisão brasileira.

Tubinho Pereira França in-
terpreta os personagens Juru-
beba, Seu Pinto e, é claro, Tubi-
nho - o Rei do Riso. Esses três 
hilários personagens vão arru-
mar muita confusão pelo con-
domínio e prometem arrancar 
boas gargalhadas do público 
durante 50 minutos, com clas-
sificação de 14 anos.

PINÓCCHIO - O BONECO 
QUE QUERIA SER GENTE!

A magia da clássica histó-
ria infantil, transportada para 
o palco do Circo de Teatro. O 
musical traz a história do bo-
neco de madeira criado por 
Gepeto, e a sua aventura para 
se tornar um menino de ver-
dade. Ao lado de Grilo Falan-
te, Pinócchio vai passar por 
grandes trapalhadas e prome-
te emocionar o público nesta 
belíssima história. A produção 
deste espetáculo tem assinatu-
ra da Cia. Circo de Teatro Tu-
binho.

Com classificação livre, o 
espetáculo infantil terá a dura-
ção de 35 minutos.

GRUPO DE TEATRO ARA-

RAPUCA - PORTO FELIZ
Na cena 1, dona Dete vai a 

Aparecida com Alison Souto. 
Ela é uma simpática senhora 
que compartilha suas memó-
rias e saudades junto a filha 
Juliana (e para todo o público) 
enquanto realiza seus afazeres 
rotineiros.

Um tanto falastrona e 
atrapalhada, dona Dete conta 
aventuras e situações inusita-
das numa narrativa descontra-
ída e com muito humor.

Esta apresentação teatral 
tem classificação livre.

Na cena 2, com o tema 
“Antes que Deus se dê conta” 
com  João Brusco, a história 
estimula a reflexão sobre o 
envelhecimento como um pro-
cesso contínuo que segue o ci-
clo da vida humana. Focando 
em questões como saudade, 
esperança e fé, o Grupo de Te-
atro Ararapuca traz um alerta 
sobre como estamos tratando, 
verdadeiramente, aqueles que 
vieram antes de nós e do res-
guardar de suas memórias.

Esta apresentação de gêne-
ro Drama também tem classifi-
cação livre. 

Para acompanhar a progra-
mação, é necessário confirmar 
a participação no evento no link 
https://fb.me/e/3v38q3Y8E.

As camélias são um símbolo do movimento

Programação será 100% online

Divulgação FAC

Divulgação PC
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BODAS

Em Cerquilho, Noriel Zamunér e Rafaela 
Antunes celebraram o segundo ano de casa-
dos na terça, 4 de maio, ao lado do filho Pedro 
e dos familiares.

O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal 
pelas Bodas de Topázio Azul!

Em Tietê, Gabriel Capelini Sacon e Stefanie 
de Godoy Corrêa completaram três anos de 
união na quarta, 5 de maio, na companhia da 
família. 

Recebam da equipe do jornal Nossa Folha as 
felicitações pelas Bodas de Green Gold!

Em Tietê, Daniel Foltran e Mara Schilher Ni-
colosi Foltran festejarão 44 anos de matrimônio 
hoje, 14 de maio, junto dos filhos Max, Danie-
la e Otávio, dos netos Bruno José, Victor Hugo, 
Catarina, Emília, Gabriela e Maria Rita e família. 
Parabéns pelas Bodas de Pérola South Sea!

Em Tietê, Elisa Guedes e João Guilherme 
Bete brindarão 11 anos de amor e cumplicidade 
na sexta, 14 de maio, com os filhos Rafael e Pau-
lo Henrique e familiares. 

Seguem os cumprimentos do jornal Nossa 
Folha pelas Bodas de Almandina!

Em Tietê, Rogério Marcelo Bonadia e Denise 
Catto Bonadia celebrarão 22 anos de casados 
neste sábado, 15 de maio, ao lado das filhas Jú-
lia e Beatriz e dos familiares. 

O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal 
pelas Bodas de Turmalina Bicolor!

Em Tietê, Sueli Sutilo Bete (Sula) e João Bete 
completarão 39 anos de união neste domingo, 
16 de maio, na companhia das filhas Gabriela 
e Isabela, dos genros Anderson e Daniel e do 
neto Pietro. Recebam do jornal Nossa Folha as 
felicitações pelas Bodas de Sodalita!

Em Tietê, Luciane Aronchi Baccili e Daido 
Baccili festejarão 23 anos de matrimônio neste 
domingo, 16 de maio, junto das filhas Laura e 
Luiza e família. 

Os amigos do jornal Nossa Folha enviam os 
parabéns pelas Bodas de Andaluzita!

Em Cerquilho, Eric Roberto Val e Natália Ajar 
Cardoso Val brindarão 12 anos de amor e cum-
plicidade neste domingo, 16 de maio, com a fi-
lha Alice e familiares. 

Seguem os cumprimentos do jornal Nossa 
Folha pelas Bodas de Opala!

Em Tietê, Tiago de Castro e Daiani Deliberali 
Catto celebrarão 12 anos de casados neste do-
mingo, 16 de maio, ao lado dos filhos Helena e 
Giovane e dos familiares. 

O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal 
pelas Bodas de Opala!

Em Tietê, Martha Ghizzi Daniel e Thiago 
Daniel (Regatá) completarão seis anos de união 
neste domingo, 16 de maio, na companhia do 
filho João e dos familiares. 

Recebam do jornal Nossa Folha as felicita-
ções pelas Bodas de Peridoto!

Em Tietê, Solange Camargo e Rodrigo Almei-
da festejarão 12 anos de matrimônio neste do-
mingo, 16 de maio, junto do filho Carlos Gabriel 
e da família.

Os amigos do jornal Nossa Folha enviam os 
parabéns pelas Bodas de Opala!

Em Cerquilho, Wagner Belmonte e Giovana 
Urso Belmonte brindarão 21 anos de amor e 
cumplicidade na quarta, 19 de maio, com o filho 
Victor e familiares. 

Seguem os cumprimentos do jornal Nossa 
Folha pelas Bodas de Indicolita!

Em Tietê, Warley Luiz Militão e Cláudia 
Maria Piasentim Augusto celebrarão 16 anos 
de casados na quarta, 19 de maio, ao lado dos 
familiares. 

O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal 
pelas Bodas de Pérola de Água Doce!

Em Cerquilho, Maria Claudete Grando Bal-
miça e Paulo Balmiça completarão 54 anos de 
união na quinta, 20 de maio, na companhia dos 
filhos Raquel e Paulo e dos netos Laís, Santini, 
Bianca, Renan e Ravena. Recebam do Nossa Fo-
lha as felicitações pelas Bodas de Opala de Fogo!

Em Cerquilho, Thiago Marcon e Jaqueline 
Pasin Marcon festejarão 10 anos de matrimônio 
na quinta, 20 de maio, junto do filho Gustavo e 
da família. 

Os amigos do jornal Nossa Folha enviam os 
parabéns pelas Bodas de Esmeralda!

Em Cerquilho, Arthur Guerino Bellucci Fi-
lho (Zinho) e Babi Galavote brindarão 26 anos 
de amor e cumplicidade na quinta, 20 de maio, 
com os filhos Pedro Antonio e João Paulo.

Seguem os cumprimentos do jornal Nossa 
Folha pelas Bodas de Turquesa!
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