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Em menos de três horas, choveu 53,6mm na região, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
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Nossa Folha
EM MARISTELA

Força da chuva causa destruição
Sidnei Miranda

SUSTO E PREJUÍZO - A forte chuva da quarta, 13 de janeiro, deixou ruas e casas alagadas em Maristela, distrito de Laranjal Paulista.
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, em menos de três horas choveu 53,6mm na re-
gião, o que é considerado muito para um curto espaço de tempo. Conforme a Guarda Civil Municipal (GCM) de Laranjal Paulista, duas 
residências precisaram ser monitoradas pela Defesa Civil, além de dois pontos do distrito ficarem em estado crítico. Em um deles, a 
água chegou a uma altura aproximada de 80 centímetros. Na via mais afetada pelas águas, um carro foi flagrado submerso. Página 3
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Bicadinhas da semana 
Quem disse?

PARA ENCERRAR

Vivemos um tempo que mostra muito bem que não preci-
samos ser fortes todos os dias! Ainda que o mundo exija que 
devemos mostrar uma frieza como sinônimo para ser forte, 
sabemos que nada é tão fácil assim e que nem só de sorrisos 
se constrói uma vitória. Afinal, as lágrimas fazem parte deste 
caminho. 

Desse modo e considerando estas colocações, não carregue 
o peso do mundo nas suas costas. Carregue tudo aquilo que, de 
verdade, é essencial para sua vida, e não se esqueça nunca de 
que o seu coração precisa de um espaço privilegiado para você 
mesmo. 

Ah, mas se precisar chorar, chore, porque, só os mais fortes 
se permitem fazer isso. Aquela ideia de que as lágrimas devem 
ser “engolidas” e que chorar não serve para nada, muitas vezes 
pode nos causar, na verdade, problemas emocionais muito sé-
rios. Por outro lado, o fato de “não chorar” envolve, às vezes, 
não demonstrar o que sentimos e nos esconder sob aparências 
falsas. 

Empenhar-se em aparentar estar bem, escondendo senti-
mentos e problemas, no fim das contas, não apenas esconderá 
suas emoções do mundo, como também de si mesmo. Lembre-
-se que as emoções que se ocultam são problemas que não en-
frentamos. E um problema não solucionado é uma emoção que 
acaba sendo somatizada em forma de dor. Por isso, não se pode 
ser forte todos os dias, assim como ninguém pode esconder seu 
mal-estar ou tristeza durante toda a sua vida. Não é saudável 
nem recomendado! 

Os próprios especialistas em saúde mental afirmam que 
você deve se permitir a este instante de alívio no qual as lágri-
mas atuam como autênticas liberadoras de estresse. Ninguém 
sabe melhor que você o que investiu para estar onde está e ao 
que teve que renunciar por pessoas que você ama. E tudo isso 
foi feito por livre e espontânea vontade, pois era o que desejava. 

Além disso, é normal na vida ter dias nos quais você se can-
sa de ser forte, de levar tudo nas costas. Assim, reforçamos que 
é fundamental estabelecer limites e dar à vida somente aquilo 
que podemos oferecer. Afinal, quem disse que você deve ser 
forte diante de uma sociedade que não facilita a vida? Quem 
disse que você deve mostrar força diante de uma família que 
nem sempre é fácil lidar?

Então, se permita “ser fraco” de vez em quando, pois você 
tem direito de dizer que “não consegue lidar com isso ou aqui-
lo” que está além da sua capacidade, que não vai assumir mais 
responsabilidades das quais já tem. Permita-se, de vez em quan-
do, dizer que “não consegue mais” e que precisa de descanso. 
Permita-se pedir respeito, demandar carinho, afeto e reconhe-
cimento. 

Nesta vida, todo mundo tem o direito a instantes de alívio 
pessoal, de buscar um momento de intimidade para pensar em 
si mesmo, para chorar, para escutar os pensamentos e atender 
as emoções, para tomar decisões e avançar. Porque a vida é, no 
fim das contas, isso mesmo. É caminhar por nossos próprios ca-
minhos vitais com o máximo de equilíbrio e bem-estar interior 
possíveis, sempre!

“Quando alimentamos mais a nossa coragem que os nossos 
medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes” - au-
tor desconhecido.

SERRA NEGRA O meme da semana foi postado por Ales-
sandra Tezotto no Facebook: “Neste momento de pandemia, a 
melhor cidade para viver é Serra Negra, porque tem Amparo de 
um lado e Socorro do outro”. Muito bom este post!

BEM LONGE Da página Hierophant, no Facebook, veio um 
meme que vale muito para todos: “O que você está tomando? 
Estou tomando distância”. Quem concorda leva a mão que to-
mar distância de certas atitudes é a melhor forma de ser feliz?

ORGULHO Um meme da página Coruja Profª tem feito mui-
ta gente rir e se orgulhar nas redes sociais: “Quando vejo quem 
estudou comigo escrever ‘saldade’, ‘ingreja’ e ‘mortandela’, per-
cebo que venci na vida”. Quem mais é campeão?

VACINA 1 A página Psiconlinebrasil fez a seguinte posta-
gem: “Daí a pessoa compra feijão ungido, tijolo de Jericó, cajado 
de Moisés, peruca de Eliseu, mas duvida de uma vacina com 
50,4% de eficácia”. Vai entender, né?

VACINA 2 Já Mayra Gabriela Maimoni e Aline Trevisan trou-
xeram para o Facebook o meme do professor Marcel Camargo, 
da página Resiliência Humana: “Beijar é coisa de adolescente. 
Adulto quer mesmo é tomar a vacina e virar jacaré para passar 
o dia na sombra e na água fresca, protegido pelo Ibama”.

SAUDADES Outro meme publicado no Facebook por Andréia 
Rodrigues sobre esse tempo de pandemia é da página Irmã Zu-
leide: “Saudades de falar com a festa inteira e, no dia seguinte, 
não lembrar de ninguém. Oremos!”. 

VIDA DO POBRE Já Everaldo Luis Lima deixou um meme 
em suas redes sociais sobre a vida do pobre: “Pobre não diz 
‘está caro’, pobre diz ‘daqui a pouco eu volto’”. Quem tem este 
costume levanta a mão?

VIDA DE ADULTO Mais um post no Facebook sobre a vida 
adulta vem da página Papo Reto e só contém verdades: “Namo-
rar é para adolescente! Adulto só trabalha, chora, paga boleto, 
tenta emagrecer e tem dor nas costas”. Quanta verdade!

ACUMULAR DINHEIRO Quem também deu o ar da graça 
com suas postagens de memes foi Diva Maria Hernandes (Lili): 
“Queria acumular dinheiro da mesma forma que acumulo es-
tresse”. Teria tanta gente milionária!

FRASE DO DIA O post da Maria Urso no Facebook trouxe 
uma reflexão para hoje: “Há pessoas que estão perto, mas ape-
nas ocupando espaço. E há outras que ocupam o coração, mes-
mo estando longe”.  

MOLHAR A MINHOCA Os fofoqueiros de plantão comen-
taram que Silvinho Roarelli e Roger Queiroz estiveram no Pes-
queiro Dema Foresto, em Tietê, só para “molhar a minhoca”, 
porque pegar peixe que é bom, nada. O único pescador que se 
saiu bem foi o PM William. Será verdade isso?

PURO COLÁGENO As más línguas descobriram que na sex-
ta, 8 de janeiro, Ivone Guitte preparou um “sofisticado” prato 
e, para agradar os convidados, fez uma caprichada panelada de 
pé e pescoço de frango, com tira-gosto à vontade. Rosinha San-
tana, Sonia Batista, Talão Madeira e Roger Queiroz saíram de lá 
totalmente rejuvenescidos.

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

SÁBADO: 16 de janeiro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

DOMINGO: 17 de janeiro
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 este mês.
SANTO ANTONIO: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
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 palavra aos 

domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta às 19h30 e 

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

Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 12 
e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 
Missas no sábado, às 19 horas; domingo às 8 e 19 horas; terça, às 18h30; 
sexta às 19 horas e Bênção do Santíssimo toda 1ª sexta do mês.

NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: missa sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: missa sábado às 19 horas.
SÃO VICENTE DE PAULO: missa domingo às 17h30. 
SÃO PAULO APÓSTOLO: missa domingo às 19 horas. 

Lojas Coocerqui têm novo 
horário de atendimento

ATENÇÃO

Celebrai 2021 terá a presença 
do pregador Moisés Rocha

2ª EDIÇÃO

Moisés Rocha, da Renova-
ção Carismática Católica (RCC) 
e da Comunidade Filhos de 
João Batista, de Sete Lagoas, 
Minas Gerais, é um líder re-
ligioso que já espalhou suas 
pregações por mais de 400 
cidades brasileiras, inclusive 
no Japão, Inglaterra e Estados 
Unidos, e agora estará em Tie-
tê no 2º Celebrai na quinta e 
sexta, 21 e 22 de janeiro.

O evento religioso reali-
zado pelo Grupo de Oração 
Santíssima Trindade de Tietê 
recebeu ontem, 14 de janeiro, 
o missionário da RCC, Leandro 
Lodigiani, da cidade de Alumí-

nio.
Vale lembrar que os encon-

tros do 2º Celebrai ocorrem 
na igreja matriz da Paróquia 
Santíssima Trindade às 20 ho-
ras e, para poder participar, é 
necessário a retirada de senha 
antecipadamente.

Em razão da pandemia da 
covid-19, todas as medidas em 
termos de segurança e higiene 
estão sendo adotadas pela or-
ganização nos dias de encon-
tro.

Mais informações sobre 
o  2º Celebrai em Tietê de-
vem ser obtidas pelo telefone 
(15)99670-6793. 

A Coocerqui passou a aten-
der em novo horário em suas 
unidades de Cerquilho, Boitu-
va, Tietê e Porto Feliz. Agora, 
as compras podem ser realiza-
das de segunda a sábado, das 
7h30 às 21 horas e, aos domin-
gos, das 8 às 19 horas.

Válida para quem é coope-
rado ou cooperada, está sendo 
realizada a Promoção Campa-
nha Cooperativado 55 anos, 
que começou em 4 de novem-
bro do ano passado e segue 
até 14 de maio deste ano e vai 
sortear cinco automóveis Fiat 
Mobi Easy 2020 0km quatro 
portas, sendo um veículo por 
loja.

Vale lembrar que o sor-
teio será em 15 de maio deste 
ano e, para concorrer aos prê-
mios, é preciso ser cooperado 
e fazer compras em uma das 
unidades. Sobre os cupons, a 
regra da Promoção Campanha 
Cooperativado funciona da se-
guinte forma: a cada R$50 em 
compras ou ao pagar com o 
Cartão Coocerqui, o coopera-
do recebe um cupom. Também 
tem a opção de receber um 

cupom a cada três produtos 
participantes da promoção.

Uma outra novidade que 
a Coocerqui oferece aos con-
sumidores é receber o tabloi-
de de ofertas pelo WhatsApp. 
Para isso, é só enviar a pala-
vra Coocerqui para o número 
(15)99175-8105.

Nas lojas de Cerquilho, Tie-
tê e Porto Feliz, nas compras 
acima de R$200 é possível so-
licitar a corrida grátis da Cevi 
no Balcão de Atendimento.

Loja 1 - Cerquilho (Matriz) 
- Avenida Brasil, 469, Centro. 
Telefone (15)3384-8600. 

Loja 2 - Boituva - Avenida 
Pereira Ignácio, 250, Residen-
cial Primo. Telefone (15)3363-
9410

Loja 3 - Tietê - Av. dr. Al-
berto San Juan, 400, Jd. Bac-
cilli. Telefone (15) 3282-9100.

Loja 4 - Cerquilho - Nova 
Cerquilho - Av. João Pilon, 
1333, Nova Cerquilho. Telefo-
ne (15)3385-1120. 

Loja 5 - Porto Feliz - Ave-
nida Armando Salles de Olivei-
ra, 791, Santa Eloiza. Telefone 
(15)3261-9720.



50º Batalhão da Polícia Militar divulga balanço de 2020

SEGURANÇA PÚBLICA

Nesta semana, o Departa-
mento de Comunicação Social 
do 50º Batalhão da Polícia Mi-
litar do Interior (BPMI) divul-
gou os dados das ocorrências 
atendidas entre janeiro e de-
zembro de 2020 na região.

Na região que abrange a 4ª 
Companhia, ou seja, os mu-
nicípios de Tietê, Jumirim e 
Porto Feliz, 12.863kg de dro-
gas foram apreendidos, 176 
pessoas acabaram presas, 574 
pessoas terminaram captura-
das/recapturadas, 21 armas 
foram apreendidas, 14 veícu-
los recuperados e 6.343 cha-
madas atendidas pelo 190.

Já o total de ocorrências 
nas cidades de Itu, Salto, Tietê, 
Jumirim, Porto Feliz, São Ro-
que, Mairinque e Araguarigua-
ma, que compõe o 50º BPMI, 
foi de 724 pessoas presas e 
735 procurados pela Justiça 
capturados, assim como 122 

veículos localizados, 349,9kg 
de drogas apreendidos e 107 
armas.

Ao todo, em 2020, a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo 

atendeu 20 milhões de chama-
dos pelo 190, apreendeu 227 
toneladas de drogas, prendeu 
125 mil pessoas, localizou 7,7 
mil armas e recuperou 36 mil 

veículos.
Ainda segundo a Polícia 

Militar, 85 mil policiais estão 
divididos entre as 645 cidades 
do Estado de São Paulo.

Sistema de Monitoramento 
será ampliado em Tietê

SEGURANÇA

Mesmo em meio à pande-
mia da covid-19, não houve 
aumento nos índices de cri-
minalidade de Tietê, segundo 
divulgado pela Prefeitura, que 
dá continuidade à ampliação 
do sistema de monitoramento 
com câmeras na região central. 

Para reforçar a manuten-
ção da segurança pública, o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
quer continuar o trabalho con-
junto entre o município e o Es-
tado, através das Polícias Civil 
e Militar e da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM). 

“Para pensar em pisar em 
Tietê, o bandido terá que ava-
liar muito, por que iremos 
chegar ao estágio de registrar 
todos os veículos que entram 
e saem da cidade, com um sis-
tema de monitoramento inte-
ligente, que aponte qualquer 
ocorrência envolvendo veícu-
los, como, por exemplo, fruto 
de roubo e com placa adultera-
da”, destacou o prefeito. 

De acordo com Sandei, atu-
almente, a cidade está 100% 
monitorada em todo o acesso 

das ruas que compõem o qua-
drilátero central, com câmeras 
de alta precisão, com zoom di-
nâmico que alcança a travessia 
da rua do Comércio, entre as 
ruas dr. Palinuro e Júlio dos 
Reis, parte do Largo São Bene-
dito, trecho das ruas Tenente 
Gelás e Presidente Kennedy e 
toda a área interna da praça 
dr. Elias Garcia, Terminal Ro-
doviário e Cemitério (área in-
terna), estes dois últimos em 
fase de teste. 

Já o secretário municipal 
de Trânsito, Segurança e De-
fesa Civil, Nilson Bertola, res-
saltou que a GCM recebeu dois 
novos monitores de 50 e 65 
polegadas para visualização 
dos pontos de monitoramen-
to e providencia a aquisição 
de uma mesa controladora hí-
brida, para direcionamento e 
maior agilidade na captura das 
imagens para monitorar todas 
as entradas da cidade.

O Convênio de Consulta 
do Banco de Informações da 
Polícia Militar foi assinado em 
2018 pelo prefeito.

Vlamir Sandei presidirá o Consórcio do Corpo de Bombeiros

Prosseguem as obras de ampliação na Emeb “Zezé Biagioni”

BIÊNIO 2021/2022

SANTA MARIA

Em Tietê, na sexta, 8 de 
janeiro, na sede do Corpo de 
Bombeiros, houve eleição para 
determinar o novo presiden-
te do Consórcio Intermunici-
pal do Corpo de Bombeiros 
do Médio Tietê para o biênio 
2021/2022.

Na referida data, reuniram-
-se os prefeitos Vlamir Sandei 
(Tietê), Aldo Sanson (Cerqui-
lho), Daniel Vieira (Jumirim) e 
dr. Alcides de Moura Campos 
Junior (Laranjal Paulista).

O prefeito Vlamir Sandei 
acabou escolhido para presidir 
o consórcio, que se tornou um 
exemplo no Estado pela arti-
culação entre os municípios e 

pela excelência na prestação 
de serviços de prevenção e 
extinção de incêndios, busca 
e salvamento, aprovação de 
projetos de proteção contra 
incêndio, fiscalização das nor-
mas de prevenção, socorros 
diversos, entre outras.

Vale lembrar que o Con-
sórcio Intermunicipal do Cor-
po de Bombeiros do Médio 
Tietê foi criado em setembro 
do ano de 2005, como impor-
tante iniciativa de cooperação 
intermunicipal, formada pelos 
municípios de Tietê, Cerqui-
lho, Jumirim e Laranjal Paulis-
ta, com o Comando Regional 
do Corpo de Bombeiros.

Prosseguem as obras de 
ampliação de mais duas salas 
de aulas na Escola Municipal 
de Educação Básica (Emeb) 
“Professora Maria José Pires 
Biagioni (Zezé Biagioni)”, insta-
lada no Terras de Santa Maria, 
em Tietê.

De acordo com informa-
ções liberadas pela secretária 
municipal de Educação, Nilza 
Bernardo Coutinho, cada nova 
sala de aula terá metragem 
superior a 56 metros quadra-
dos. Ainda segundo ela, toda 
estrutura que cobre o acesso 
às salas de aula também será 
substituída para proporcionar 
maior segurança e conforto 
térmico aos alunos e profissio-
nais que atuam naquela insti-
tuição de ensino.

“A intenção da atual gestão 
municipal é a de revitalizar 
todo o ambiente escolar, atu-
ando também na substituição 

das janelas de correr, das salas 
de aula e portas de correr dos 
acessos aos pavimentos da es-
cola, além de permitir outros 

reparos estruturais que pos-
sam melhorar a qualidade das 
instalações prediais e deixar a 
escola ainda mais segura”, co-

mentou a secretária. 
Ainda de acordo com a 

responsável pela pasta da Edu-
cação, o projeto de ampliação 
foi elaborado dando condições 
para mais uma futura amplia-
ção de duas salas, que poderá 
servir como sala de aula, labo-
ratório ou biblioteca. “O inves-
timento inicial do município 
para ampliação das salas de 
aula e substituição da cobertu-
ra de acesso às salas de aula 
é de aproximadamente R$179 
mil”, informou Nilza. 

A diretora da referida 
Emeb, professora Vera Lucia 
Lopes Martins, destacou que 
a ampliação das duas salas 
era necessária e essa melho-
ria trará maior conforto para 
os alunos. “Como diretora da 
‘Maria José Pires Biagioni’, nos 
sentimos gratos pela melhoria 
que vem sendo feita na esco-
la”, completou.

Estradas rurais de Tietê 
passam por manutenção

SERVIÇOS

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Serviços iniciou os 
trabalhos de manutenção e 
conservação dos mais de 600 
quilômetros de estradas ru-

rais. As duas primeiras estra-
das a receberem a ação foram 
as dos bairros Mandissununga 
e Areião, com extensão aproxi-
mada de nove quilômetros. Os 
serviços que estão sendo exe-
cutados para a conservação e 
manutenção da malha viária 
rural envolvem, ainda, poda 
de arbustos, roçagem do mato 
e retirada de lixo das margens 
das estradas. 

 “A importância da ação be-
neficiará o tráfego de insumos 
produzidos na imensa área ru-
ral de Tietê, além da melhoria 
da qualidade de locomoção 
para as famílias do campo”, 
destacou o secretário Luís 
Gonzaga Carniel. 

Segundo Carniel, com re-
cursos municipal, no valor de 
mais de R$500 mil, foi adquiri-
da uma motoniveladora.

A forte chuva da quarta, 13 
de janeiro, deixou ruas e casas 
alagadas em Maristela, distrito 
de Laranjal Paulista.

De acordo com o Centro 
Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais, 
em menos de três horas cho-
veu 53,6mm na região, o que 
é considerado muito para um 
curto espaço de tempo. 

Conforme a Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Laran-
jal Paulista, duas residências 
precisaram ser monitoradas 
pela Defesa Civil, além de dois 
pontos do distrito ficarem em 
estado crítico. Em um deles, 
a água chegou a uma altura 
aproximada de 80 centíme-
tros. Na via mais afetada pelas 
águas um carro foi flagrado 
submerso.

A Prefeitura já realiza lim-
peza nos pontos mais afeta-
dos e deve trabalhar na recu-
peração asfáltica. Apesar dos 
estragos, não houve registro 

de desabrigados.
VEÍCULO DUBLÊ - Em 

Cerquilho, na segunda, 11 de 
janeiro, policiais militares en-
contraram uma Fiat/Fiorino 
branca circulando nas aveni-
das João Pilon e Ângelo Modo-
lo. Havia suspeita do veículo 
ser dublê. Feita a abordagem e 
pesquisados o chassi e o mo-
tor do veículo, constou-se que 
a placa do automóvel era fria. 
O condutor do veículo, um co-
merciante de 53 anos, contou 
que havia comprado a Fiorino 
há seis meses e sabia que a 
placa era falsa. Ele responderá 
em liberdade por adulteração 
de sinal de identificação de ve-
ículo automotor.

FURTO - Em Tietê, o escri-
tório da entidade Infância Fe-
liz, instalada da rua Florindo 
Florian, no Povo Feliz, foi in-
vadido e teve objetos furtados 
no domingo, 10 de janeiro. 

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (B.O.), possivel-

mente os criminosos escala-
ram o muro e entraram na en-
tidade pela janela do banheiro. 
No escritório, arrombaram o 
arquivo de aço e subtraíram 

um monitor de 14 polegadas, 
uma CPU e um notebook.

O crime acabou constata-
do na manhã do dia seguinte 
e, desse modo, a Guarda Civil 

Municipal (GCM) precisou ser 
acionada para que a represen-
tante da entidade registrasse 
a ocorrência na Delegacia de 
Polícia.

FURTOS DE VEÍCULOS - 
Em Tietê, uma Biz preta aca-
bou furtada na madrugada de 
domingo, 10 de janeiro, na rua 
Miguel Lulia, no Jardim Ban-
deirantes.

O dono do veículo deixou 
a Biz estacionada na frente da 
casa de um amigo e, pela ma-
nhã, deu falta da motoneta. O 
veículo não possui seguro e o 
furto teve que ser registrado 
na Delegacia de Polícia.

Nesta mesma data, por vol-
ta das 20h15, um motorista 
de 37 anos teve um Novo Gol 
levado por criminosos ao dei-
xá-lo estacionado na rua Padre 
Vicentim Metidieri, no bairro 
Paraíso. Segundo B.O., o veícu-
lo tem seguro e o caso está sob 
o comando da Polícia Civil.

ROUBO - Em Cerquilho, na 

sexta, 8 de janeiro, policiais 
militares receberam informa-
ção da GCM sobre um roubo 
no barracão de reciclagem da 
Prefeitura da cidade. 

No local, a força de segu-
rança deparou-se com um ve-
ículo Gol, em direção oposta. 
Um dos ocupantes do carro, ao 
perceber a chegada das viatu-
ras, jogou uma arma para fora 
e tentou fugir. Após persegui-
ção, o veículo foi cercado pelas 
viaturas. 

Em vistoria, foram encon-
trados 10 quilos de fio de 
cobre e dinheiro, além de ter 
sido encontrada a arma jogada 
para fora do carro, uma pistola 
oxidada calibre 7,65mm com 
carregador, quatro munições e 
numeração suprimida. 

Os quatro ocupantes do 
carro foram reconhecidos pe-
las vítimas, sendo três homens 
(24, 26 e 37 anos) e uma mu-
lher de 24 anos, todos com 
passagens pela polícia.

Em menos de três horas, choveu 53,6mm na região, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

OCORRÊNCIAS

Força da chuva causa destruição em Maristela
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Divulgação PMT

Criado em 2005, iniciativa engloba os municípios de 
Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista

 O investimento inicial do município de Tietê
é de aproximadamente R$179 mil

Divulgação PMT

Divulgação PMT

Divulgação PMT

Melhorias já foram feitas 
em nove quilômetros

Divulgação PM

Quadrilátero central está 100% monitorado
Números são de janeiro a dezembro do ano passado

Um carro acabou submerso pelas águas
durante o temporal de quarta em Maristela

Sidnei Miranda
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No Garcia, infestação de 
moscas causa reclamações

CIDADÃO-REPÓRTER

Em Tietê, moradores do 
bairro Garcia têm passado por 
transtornos devido a uma in-
festação de moscas em casas 
e sítios que ficam próximo à 
estrada rural da localidade.

À imprensa, os moradores 
relataram que a invasão dos 
insetos ocorre 24 horas por 
dia e que o Setor de Zoonoses 
de Tietê já foi informado.

Segundo os munícipes do 
Garcia, o Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ) alegou que 
as moscas teriam surgido de 
larvas em uma granja próxi-
ma ao bairro. Ainda segundo 
eles, o CCZ enviou equipe até 
o local para conversar com o 
proprietário, que prometeu 
dedetizar o espaço.

No entanto, os moradores 
afirmam que convive há cerca 
de quatro meses com esta re-
alidade e que mesmo, após a 
visita do CCZ à granja e a pro-
messa do proprietário de que 
o local seria dedetizado, o pro-

blema persiste.
Em imagens gravadas por 

moradores, é possível ver que 
as moscas tomam conta do 
ambiente residencial.

Em nota, a Prefeitura de 
Tietê esclareceu que diversos 
fatores podem influenciar na 
proliferação das moscas e na 
infestação dos insetos. “Os 
mosquitos se proliferam em 
fezes de animais, além disso, 
a região do bairro é cercada 
por granjas, incubatórios, em-
presa de compostagem e con-
finamentos. Portanto, se trata 
de uma área propensa a isso. 
Contudo, a infestação desse 
inseto ocorre apenas por pro-
blema de manejo, o que, so-
mado à época quente e chuvas 
de verão, acaba contribuindo 
para esse cenário prejudicial”, 
informou a Prefeitura.

Até o fechamento desta 
edição, o responsável pela 
granja não havia se manifesta-
do sobre a reclamação.

Na próxima terça, 19 de 
janeiro, a morte de um dos 
mais ilustres cidadãos de Tie-
tê, Luiz de Campos Paladini, 
completa cinco anos. Falecido 
aos 89 anos em decorrência 
de um câncer, o famoso fotó-
grafo sempre contribuiu com 
a história da “Cidade Jardim”, 
através dos seus registros fo-
tográficos.

Paladini deixou a esposa 
Berta, os filhos Mirna, Sidnei 
e Guto, a neta Fernanda, além 
das noras Marie e Juliana. 

BIOGRAFIA - Filho de João 
Paladini e Joveniana Ferraz de 
Campos, Paladini nasceu em 
30 de agosto de 1925. Iniciou 
os estudos em 1933 no Grupo 
Escolar “Luiz Antunes”, em 

Tietê, mesma época em que 
aprendeu o ofício de barbeiro 
e cabeleireiro, no qual traba-
lhou por mais de 18 anos. 

Em 1949, passou a atuar 
como fotógrafo, quando in-
gressou em um curso de capa-
citação no então Jornal Diários 
Associados e conheceu Assis 
Chateaubriand. 

Em 1960, foi nomeado cor-
respondente do jornal Folha 
de São Paulo, prestando servi-
ços por mais de 30 anos. Em 
1963, junto do padre Lúcio 
Floro Graziosi, fundou o Cine 
Clube São Luiz, do qual foi 
presidente por um ano. Após, 
surgiu a Empresa Paulista de 
Cinemas, sendo o gerente de 
1964 a 1968.

No ano de 1973, Paladini 
participou da Diretoria de fun-
dação do Clube Aerodesporti-
vo de Tietê, sendo seu presi-
dente por quase duas décadas. 
Também representou o Con-
sulado Americano, projetando 
filmes culturais em Tietê, Cer-
quilho e Laranjal Paulista, por 
mais de oito anos.

Realizou ainda exposições 
fotográficas com foco em Tie-
tê e seu passado, além de par-
ticipar das muitas atividades 
culturais, sociais e desportivas 
do município.

Em 18 de dezembro de 
1998, recebeu da Câmara Mu-
nicipal de Tietê a Medalha Pi-
rapora de Curuçá. Já em 25 de 
janeiro de 2004, foi homena-

geado pela Diretoria do Aero-
clube com uma sala contendo 
um simulador de voo em seu 
nome. 

Ainda teve seu nome dado 
ao viaduto da Rodovia Antônio 
Romano Schincariol (SP-127) e 
a uma sala da Casa da Cultu-
ra “Benedito Pedro Silvestrin”, 
além de ser homenageado 
com um portal fotográfico no 
prédio do Poder Legislativo e 
ganhar a Semana Luiz de Cam-
pos Paladini. 

Seu primeiro casamento foi 
com Natalina Pereira e, dessa 
união, nasceram dois filhos: 
Luiz Carlos (falecido) e Mirna. 
Em 1971, casou-se com Berta 
Nocheli, com quem teve os fi-
lhos Sidnei e Guto.

Falecido aos 89 anos em decorrência de um câncer, o famoso fotógrafo da rua Lara Campos deixou saudades

HOMENAGEM

Morte de Luiz Paladini completa seis anos
Arquivo Nossa Folha

Paladini era casado com Berta e tinha quatro filhos: 
Luiz Carlos (já falecido), Mirna, Sidnei e Guto

DOMINGOS JÁCOMO CARNIEL
Faleceu em Tietê, em 8 de janeiro, Domingos Jácomo Car-

niel aos 80 anos. Falecido deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 

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

CESÁRIO CÉSAR BELAZ
Faleceu em Tietê, em 10 de janeiro, Cesário César Belaz 

aos 68 anos. Falecido deixou os filhos Nilton e Eliani, além 
de familiares. 

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

MARIA APARECIDA SIMÃO GUITTE
Faleceu em Tietê, em 13 de janeiro, Maria Aparecida Si-

mão Guitte aos 85 anos. Falecida era viúva de Antonio de 
Marcuz Guitte e deixou os filhos Margarida, Marlete, Antonio 
e Maísa, além de familiares. 

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

JOSÉ APARECIDO ARAÚJO DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 13 de janeiro, José Aparecido 

Araújo da Silva aos 62 anos. Falecido era casado com Jaci 
Rosa da Silva e deixou os filhos Cristiano e Marcelo (in memo-
riam), 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.

SEVERINO MAURÍCIO
Faleceu em Piracicaba, em 7 de janeiro, Severino Maurício 

aos 59 anos. Falecido era solteiro e deixou 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.

MARIA DE LOURDES BELOTTO NICOLOSI
Faleceu em Tietê, em 10 de janeiro, Maria de Lourdes Be-

lotto Nicolosi aos 88 anos.
Falecida era viúva de Ari Nicolosi e deixou as filhas Jaque-

line e Rose, 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.

PEDRO PAULO RIBEIRO
Faleceu em Cerquilho, em 11 de janeiro, Pedro Paulo Ri-

beiro aos 80 anos. Falecido era viúvo de Maria Aparecida Fló-
rio Ribeiro e deixou os filhos Pedro Luiz e Gisele Aparecida, 
além de familiares. 

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

CÉLIO DE LIMA TAVARES 
Faleceu em Tietê, em 13 de janeiro, Célio de Lima Tavares 

aos 85 anos.
Falecido era viúvo de Terezinha Foltran Tavares e deixou 

as filhas Fátima e Cristina, 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.

CBH-SMT promove workshop online
RECURSOS HÍDRICOS

A Fundação Agência da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Soroca-
ba e Médio Tietê, em parceria 
com o Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Sorocaba e Mé-
dio Tietê, organizou o 1º Pro-
grama de Orientação Fehidro 
do CBH-SMT & 2º Workshop 
FABH-SMT: Projetos Fehidro 
executados na Bacia Hidrográ-
fica do Rio Sorocaba e Médio 
Tietê.

O evento ocorrerá nas ma-
nhãs da terça, quarta e quinta, 
19, 20 e 21 de janeiro, e as ins-
crições devem ser feitas pelo 
link forms.gle/MuJnGQUnhJc-
SuNLT7.

Na terça, 19 de janeiro, a 
partir das 9 horas, terá aber-
tura com a diretora-técnica da 
FABH-SMT, Natália Zanetti, e, 
na sequência, palestra com o 
presidente do CBH-SMT, pro-
fessor André Cordeiro, sobre 
“O Fehidro no Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Sorocaba e 
Médio Tietê”. 

Após, terá a palestra 
“Agente técnico, obras hidráu-

licas e projetos de drenagem”, 
com Regina Ribeiro, do De-
partamento de Água e Esgoto 
(Daee). Em seguida, palestra 
com Raquel Marcondes, do 
CFB-Sima, com o tema “Agente 
técnico, restauração ecológi-
ca”.

Na quarta, 20 de janeiro, 
também a partir das 9 horas, 
ocorrerá abertura com Natá-
lia Zanetti e apresentação dos 
tutoriais da FABH-SMT e, logo 
em seguida, a palestra “A Se-
cretaria-executiva do Conselho 
de Orientação do Fehidro”, 

com Sandra Garofalo, do Seco-
fehidro.

Às 9h50, haverá a palestra 
“Agente técnico, saneamento, 
monitoramento quali e quan-
titativo e passivo ambiental”, 
com os representantes da Ce-
tesb, Lilian Peres, Fernando 
Wolmer, Vitor Costa e Sandra 
Fugita. Também terá a pa-
lestra “Agente técnico, diag-
nóstico e Planos de Recursos 
Hídricos”, com José Luiz Al-
buquerque Filho, do IPT, além 
da palestra “Agente financei-
ro”, com João Shingu, do Ban-

co do Brasil.
Na quinta, 21 de janeiro, 

último dia do evento, às 9 ho-
ras, ocorrerá a apresentação 
dos tutoriais do Fehidro da FA-
BH-SMT, com Natália Zanetti.

Em seguida, haverá a pa-
lestra “Implantação de bios-
sistemas em pequenas pro-
priedades do Distrito Carmo 
Messias e bairro dos Pires, no 
município de Ibiúna, na por-
ção da Área de Proteção Am-
biental (APA) Itupararanga”, 
com Viviane Oliveira, do SOS 
Itupararanga.

Também ocorrerão as pa-
lestras “Remoção, desidrata-
ção e disposição final do lodo 
proveniente da fase sólida da 
Estação de Tratamento de Es-
gotos, com o engenheiro am-
biental Marlon de Oliveira, da 
Prefeitura de Jumirim, e “Ela-
boração de Planos Diretores 
Municipais de drenagem rural 
na Bacia Hidrográfica dos Rios 
Sorocaba e Médio Tietê”, com 
o engenheiro ambiental Rafha-
el Machado, do Ceriso.

Divulgação
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Confira as vagas de emprego desta semana
EMPREGO

O Balcão de Empregos da 
Prefeitura do município de 
Tietê oferece vagas de mo-
torista carreteiro, cartazista, 
operador de torno CNC, ferra-
menteiro, assistente adminis-
trativo, técnico de eletrônica, 
estagiário de Administração e 
estoquista/entregador.

Mais informações podem 
ser obtidas na rua Presidente 
Kennedy, 23, Centro, ou atra-
vés do (15)3285-2887.

Ainda em Tietê, a loja 
Cybelar contrata vendedor(a), 
podendo ser também Pessoa 
com Deficiência (PCD). O cur-
rículo deve ser encaminhado 
para o e-mail recrutamento@
cybelar.com.br.

A Benassi Alimentos sele-
ciona currículos para a Coo-
cerqui de Tietê, Cerquilho e 
Boituva. O endereço eletrôni-
co é trabalheconosco@benas-
sicampinas.com.br.

A Doptex recebe currícu-
los até 18 de janeiro para as 
funções de ajudante de pro-
dução, tecelão, mecânico de 

manutenção, eletricista de 
manutenção e revisor. 

A Doptex também vaga 
aberta para assistente de 
Marketing com superior com-
pleto e design gráfico, assis-
tente administrativo e técnico 
químico. As inscrições serão 
aceitas até 30 de janeiro.

O site para cadastrar o 
currículo é doptex.com.br/
portal/trabalhe-conosco. O 
currículo também poderá ser 
entregue, pessoalmente, na 
portaria da empresa de segun-
da a sexta, das 8 às 17h30, na 
Rodovia dr. João José Rodri-
gues (SP-113), km 3, em Tietê.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários 
da Prefeitura, estagiário de 
Farmácia, cartazista, técnico 
eletrônico, cartazista, eletri-
cista de manutenção, auxiliar 
administrativo, conferente 
logística, auxiliar de logística, 
analista administrativo, ana-
lista de controle de qualidade, 
promotor de merchandising, 
mecânico de manutenção em 
máquina de costura, costu-
reira industrial, comprador, 
soldador/mecânico de manu-
tenção, serviços gerais, auxi-
liar de metrologista, auxiliar 
de mecânico de refrigeração, 
eletricista de autos, montador 
de esquadrias de alumínio, 
motorista categoria C, bal-
conista/auxiliar de padaria, 
açougueiro, repositor, tecelão, 
auxiliar de revisão, estoquis-
ta, auxiliar de corte, Jovem 

Aprendiz, ajudante geral, au-
xiliar de açougue e balconista 
de padaria.

Para obter mais informa-
ções sobre estas vagas, o tele-
fone é o (15)3384-5652.

Em Cerquilho, o Super-
mercado MiniPreço contra-
ta balconista de padaria. O 
candidato pode encaminhar 
o currículo para o endere-
ço eletrônico rh.minipreco@
outlook.com.

Já a Selene Indústria Têx-
til admite auxiliar de produ-
ção, costureira e tecelão, cujo 
currículo deve ser entregue, 
pessoalmente, na rua do Ve-
lho Ramal, 490, na Vila Esti-
va, ou ser encaminhado para 
o e-mail selecao@selene.com.
br.

A PPE está com vaga aber-
ta para estágio nas áreas de 
Engenharia Química e Quími-
ca Industrial para estudante 
do antepenúltimo ou penúlti-
mo ano em 2021. O envio de 
currículo é para o e-mail thais.
oliveira.ex@ppefios.com.br.

Ainda em Cerquilho, a 
agência do Sicredi está com 
processo seletivo aberto para 
as vagas de estagiário e caixa, 
sendo que, em Laranjal Pau-
lista, o banco seleciona para 
a vaga de gerente de negócios 
PJ. O link da inscrição é sicre-
di.gupy.io.

A Clínica Veterinária Bom-
Gê contrata recepcionista com 
experiência. Currículo pode 
ser enviado para bomgevet@
gmail.com, com o assunto 
Vaga Recepcionista.

Em Cerquilho, o Minimer-
cado Açaízeiro admite aten-
dente de mercearia, maior de 
18 anos, com experiência. Os 
interessados podem entregar, 
pessoalmente, o currículo na 
avenida Washington Luiz, 
586, ao lado da escola “Arthur 
Bernardes”.

SUPERMEI - Em Cerqui-
lho, a Prefeitura, através do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), convida microempre-
endedores individuais (MEIs) 
para participar do curso gra-
tuito SuperMEI Organize Seu 
Negócio, no qual o participan-
te irá aprender a melhorar a 
produtividade e ter acesso a 
linhas de créditos exclusivas. 

Esse programa, que já aju-
dou muitos empresários, terá 
uma nova turma presencial 
em Cerquilho, com a abor-
dagem dos seguintes temas: 
Empreendedor de Sucesso, 
Formação no Preço de Venda, 
Fluxo de Caixa e Marketing 
Digital. 

Cabe lembrar que o públi-
co-alvo exclusivo deste curso 
gratuito são os microempre-
endedores individuais (so-
mente o próprio proprietário 
da empresa). As aulas ocorre-
rão de 18 a 21 de janeiro, das 
13h30 às 17h30, na sede do 
Sebrae Cerquilho.

As inscrições podem ser 
feitas, pessoalmente, na ave-
nida Corradi Segundo, 380, 
no Jardim Esplanada, ou atra-
vés dos telefones (15)3284-
4506/3384-5652. 

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

Os coletores de lixo 
podem se aposentar mais 
cedo, pois têm direito à apo-
sentadoria especial devido 
à exposição aos agentes no-
civos à saúde. É necessário 
explicar primeiro o que é a 
aposentadoria especial. Tra-
ta-se de um benefício pre-
videnciário que o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) concede ao segurado 
que trabalha em condições 
insalubres. 

Exemplos: locais em que 
o ruído é acima do permitido por lei, com calor excessivo, mui-
to úmido, frio ou que tenha contato com produtos químicos e 
biológicos.

Sabemos que os coletores de lixo exercem uma atividade 
muito importante para a sociedade e estão diariamente expos-
tos aos agentes químicos e biológicos, como: fungos, bactérias, 
vírus, micro-organismos, parasitas infecciosos vivos. Muitas ve-
zes até se deparam com animais peçonhentos, animais já em 
decomposição, produtos químicos, entre outros. 

Por isso, atenção! Não importa a quantidade de lixo que este 
trabalhador recolha, mas sim o contato com o agente biológico 
e/ou químico existente no local deste trabalho.

Devido à exposição aos agentes nocivos trazer riscos à saú-
de do trabalhador, o legislador previu na Lei Previdenciária uma 
redução no tempo de serviço para fins de aposentadoria, po-
dendo se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição e 
sem idade mínima desde que preenchido esses requisitos até 
13/11/2019, data da Reforma da Previdência. Vale destacar 
que, após esta data, se começou a exigir a idade mínima de 60 
anos para homem e mulher.

A Lei estabelece na nova redação apenas uma regra de tran-
sição. O sistema de pontos, equivalente à soma do tempo de 
contribuição com a idade do trabalhador, para os trabalhado-
res “coletores de lixo” será o seguinte: o segurado poderá se 
aposentar ao alcançar 86 pontos, sendo 25 anos de tempo de 
contribuição mais a idade.

Exemplificando: o trabalhador que tiver 25 anos de tempo 
de contribuição deverá ter 61 anos de idade para totalizar a 
soma de 86 pontos. Cabe ressaltar, se o trabalhador já possui 
25 anos de tempo de contribuição exposto aos agentes nocivos 
até 13/11/2019, pode requerer sua aposentadoria especial hoje 
mesmo sem ter completado a idade mínima, pois tem direito 
adquirido com base da lei anterior.

Para o segurado comprovar a atividade especial, é preci-
so apresentar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) no 
momento do requerimento da aposentadoria. Este documento 
deve ser solicitado na empresa em que laborou, pois nele vai 
constar todo contato do trabalhador com os agentes nocivos.

Em caso de dúvidas, consulte sempre um advogado (a) espe-
cialista no Direito Previdenciário de sua confiança.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Arquivo

Aposentadoria especial para 
quem é coletor de lixo

Dora foi resgatada de 
um local em que vivia acor-
rentada em meio a outros 
sete cães. Mesmo diante 
dessa realidade, é uma ca-
chorra extremamente cari-
nhosa. Sua doçura é fora do 
normal. Tem um ano, está 
castrada e vacinada. Adote 
a Dora! Mais informações 
pelo (15)99739-3002 ou 
acesse miaujude.com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

OFEREÇO-ME 
Para trabalhar como babá. Tenho experiência e disponibili-

dade de horário. Contato pelo (15)98147-4841 com Cristiane.

SINDICATO RURAL DE TIETÊ
AVISO RESUMIDO

EDITAL

ELEIÇÕES SINDICAIS

O SINDICATO RURAL DE TIETÊ, com sede na rua São Be-
nedito, 169, Centro, município de Tietê, Estado de São Paulo, 
por seu presidente em exercício, Antonio Aurélio Persona, 
FAZ saber que serão realizadas em 07/02/2021 as ELEIÇÕES 
para composição da DIRETORIA, CONSELHO FISCAL, DELE-
GADOS REPRESENTANTES JUNTO À FAESP, e respectivos 
suplentes, para o mandato de 03/03/2021 a 02/03/2024, 
devendo o(s) registro(s) de chapa(s) ser(em) apresentado(s) e 
protocolado(s) junto à Secretaria do Sindicato, no endereço 
acima, no horário das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas. 
entre 18/01/2021 a 21/01/2021.

De acordo com os Estatutos, ficam os associados convoca-
dos para as Eleições que serão realizadas nas dependências 
do Sindicato Rural de Tietê, na rua São Benedito, 169, Cen-
tro, no horário das 8 às 11 horas, na data acima, podendo 
o horário do encerramento das eleições ser antecipado caso 
se verifique o comparecimento de todos os associados em 
condições de voto, e não havendo quórum, serão realizadas 
em segunda convocação no mesmo dia e local, no horário das 
12 as 15 horas.

O Edital de Convocação encontra-se afixado na sede da 
entidade.

Tietê, 14 de janeiro de 2021
Antonio Aurélio Persona - presidente

ERRAMOS
Ao contrário do divulgado na edição 8 de janeiro de 2021, 

o vice-presidente da Câmara Municipal de Jumirim é Marcone 
(PV), e não João Motorista (PTB), conforme noticiado.

Divulgação
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Para o armador esquerdo, em um cenário pós-pandemia não serão todos que conseguirão se destacar, mas ele pretende garantir seu espaço

HANDEBOL

Thomas destaca a importância do emocional do atleta
Arquivo pessoal

Thomas Bortolaso Simo-
netti é o décimo nono entre-
vistado do jornal Nossa Folha 
na série especial dedicada aos 
atletas do handebol, coman-
dados pelos treinadores Fábio 
Vidotto Beloto e Gustavo Pra-
do. 

Nascido em 12 de outubro  
de 2005, em Piracicaba, é filho 
de Newton Simonetti e Katia 
Bortolaso Simonetti e irmão 
de Isis. Estuda na Etec “Dr. 
Nelson Alves Vianna” e, no 
handebol, é armador esquer-
do da categoria Cadete.

Em 2019 foi campeão da 
Liga de Handebol do Estado 
de São Paulo (Lhesp) pela ca-
tegoria Infantil.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

THOMAS - Possuo um 
amor muito grande pelo han-
debol e, como jogador, me 

defino como um armador 
esquerdo bastante dedicado. 
Além disso, busco todos os 
dias ser o melhor.

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

THOMAS - Comecei no 
handebol na escola, em uma 
das aulas de Educação Física 
do professor Diego. No pri-
meiro contato com o esporte, 
já gostei demais e, a partir de 
então, comecei a treinar no 
time da cidade.

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

THOMAS - Claro que o que 
mais amo é ganhar. Já odeio 
perder, mas, independente de 
resultados, me realizo quando 
meu time joga com confiança 
e garra. Tivemos vários jogos 

que, mesmo com a derrota, fi-
caram marcados pela vontade 

do time de tentar virar o jogo 
e alcançar a vitória.

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

THOMAS - Acredito que 
o psicológico é o principal 
rival. Independentemente do 
que você saiba fazer e mesmo 
considerando a força técnica, 
sem a mente focada no jogo, 
com certeza seu desempenho 
não será bom.

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

THOMAS - Os dois fazem 
toda a diferença, pois ensi-
nam a ganhar e a perder e re-
passam valores dentro e fora 
das quadras. Há muitos ensi-
namentos transmitidos pelos 
dois todos nos treinos. Por 
isso, sempre serei grato por 
tudo que fizeram e fazem por 
mim. Eles são muito impor-

tantes para o meu desenvolvi-
mento esportivo e pessoal.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

THOMAS - Muitas, como 
estar em muitas cidades, co-
nhecer pessoas novas, adqui-
rir conhecimento, habilidades 
e experiências inesquecíveis 
com os meus amigos.

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

THOMAS - Acredito que 
será algo muito intenso, por-
tanto, todo momento terá que 
ser bem aproveitado, pois 
todos estarão em busca de 
oportunidades e não serão 
todos que conseguirão. Então, 
me dedicarei ao máximo para 
conseguir me destacar.

Thomas, filho de Newton e Katia, tem 15 anos 
e estuda na Etec “Professor Nelson Vianna”

O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê, treinadas por Gera 
Foltran. Por ordem de sorteio, 
a vigésima quarta entrevistada 
é a Emely Paes Matoso.

Nascida em 1º de feverei-
ro de 2005, em Tietê, a atleta 
é filha de Maria Augusta Paes 
Matoso e Edson Matoso e tem 
uma irmã pelo lado paterno, a 
Rafaela. Estuda no Colégio Ob-
jetivo e, no voleibol, atua como 
ponteira da categoria Infantil 
Sub-17.

Por ser iniciante ainda não 
disputou campeonatos e tem 
como ídolo Yuki Ishikawa.

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

EMELY - “Você tem que ser 
capaz de aceitar o fracasso 
para melhorar”.

NOSSA FOLHA - Quando 

começou no voleibol? Teve 
influência de alguém?

EMELY - Comecei no fim 
do 1º semestre de 2019 e tive 
influência do meu pai e da 
minha melhor amiga. Ambos 
me incentivaram a começar os 
treinos.

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

EMELY - Foco e ter concen-
tração são qualidades impor-
tantes em quadra, pois ajudam 
o jogo a fluir de um jeito mais 
leve, além de passar confiança 
para o time e para si mesma.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

EMELY - Foram as primei-
ras vezes que eu consegui 
atacar sem ser um exercício 
no treino. Sentir que alguém 
levantou a bola para mim, 
aumentou minha confiança e percebi que o cansaço estava valendo a pena.

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

EMELY - Quando erro algo 
importante. Neste momento, 
passo alguns minutos me co-
brando, pois sei que poderia 
ter feito melhor ou ter passado 
mais tempo treinando.

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

EMELY - Considero um 
grande homem para o espor-
te! É nítido ver o quanto ele 
gosta do que faz e o quanto 
se importa em passar o conhe-
cimento do melhor jeito para 
nós. Além do esporte, absorvi 
muitos pensamentos e conse-
lhos que me fizeram melhorar 
como atleta e pessoa. 

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

EMELY - Eu mesma.

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

EMELY - Ser esforçada e ter 
disciplina, além da consciência 
que o esporte vai mudar sua 
rotina e você precisará de mui-
to tempo para praticar e aper-
feiçoar suas funções.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

EMELY - A ter mais paciên-
cia e a entender os meus limi-
tes quando estiver treinando. 
Só assim eu posso fazer um 
ótimo trabalho e sair da qua-
dra satisfeita.

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

EMELY - Conseguir melho-
rar no voleibol sem me preocu-
par com minhas inseguranças 
diárias.

Arquivo pessoal

Para Emely, a pandemia lhe ensinou a entender os seus limites

A filha de Maria Augusta e Edson acredita 
na disciplina como diferencial em quadra

VOLEIBOL

Campeonato de jogos eletrônicos segue 
com inscrições abertas até 29 de janeiro

E-SPORTS

De 6 a 28 de fevereiro des-
te ano, a Secretaria de Esportes 
do Estado de São Paulo orga-
nizará a primeira edição do 
São Paulo Jogos de e-Sports, 
torneio inédito no âmbito do 
Governo Estadual, voltado ao 
crescente setor dos jogos ele-
trônicos.

Esta competição contempla 
dois games: Fifa e Free Fire, e 
está com as inscrições abertas 
desde domingo, 10 de janeiro, 
e segue até dia 29 deste mes-
mo mês pelo site spjogosde-
esports.com.br/, no qual tam-
bém estão disponíveis todo o 
regulamento, a programação e 

os outros detalhes sobre a dis-
puta inédita.

Vale reforçar que o São 
Paulo Jogos de e-Sports será 
totalmente online e gratuito 
para todos os estudantes do 
Estado de São Paulo acima de 
14 anos.

No Fifa 21, serão 128 joga-
dores divididos em 32 grupos 
de quatro jogadores, enquanto 
que, no Free Fire, serão 1296 
equipes (com quatro a seis 
participantes) em 108 grupos 
com grupos de 12 equipes.

Durante o período de 10 
a 29 de janeiro, a pré-inscri-
ção de cada time junto ao São 

Paulo Jogos de e-Sports pas-
sará por uma análise para a 
comissão técnica verificar se 
todos estão dentro das regras 
do regulamento, para somente 
então ser confirmada a parti-
capação. Após este prazo de-
terminado, a equipe poderá 
verificar o status da sua inscri-
ção no próprio site.

Vale informar que Fifa 21 
é um jogo de simulação de 
esportes (futebol) atemporal. 
Trata-se de um jogo para in-
centivar a prática competitiva 
entre seus jogadores, sempre 
de maneira saudável. A mo-
dalidade terá três etapas, sen-

do elas a Fase de Grupos e os 
Playoffs e Final.

Já o Free Fire é um Battle 
Royale para celular. Este jogo 
se tornou extremamente po-
pular por ser incrível e de fá-
cil acesso. A modalidade terá 
quatro fases, sendo elas a 1ª, 
2ª e 3ª qualificatória e, então, 
a fase final.

Em comunicado oficial à 
imprensa, o secretário estadu-
al de Esportes, Aildo Ferreira, 
comentou sobre esta realiza-
ção inédita deste torneio. 

A VP Network é parceira na 
primeira edição dos Jogos de 
e-Sports.

Divulgação



Unicesumar oferece 2.890 bolsas integrais do Prouni
VOCÊ SABIA?

O Programa Universidade 
para Todos (Prouni) iniciou na 
terça, 12 de janeiro, o proces-
so seletivo para bolsas de es-
tudo em cursos de graduação. 
Neste processo, a Unicesumar 
dispõe de 2.890 vagas inte-
grais (100%), tanto no ensino 
presencial quando a distância, 
para ingresso já no primeiro 
semestre deste ano. 

As inscrições acabam nesta 
sexta, 15 de janeiro, e devem 
ser feitas no site http://prouni-
portal.mec.gov.br/

No ensino presencial, são 
390 bolsas distribuídas nas 
unidades da Instituição em 
Maringá, Londrina, Curitiba, 
Ponta Grossa e Corumbá, com 

destaque para os cursos de 
Medicina (em Maringá e Co-
rumbá), Direito, Odontologia, 
Nutrição e Medicina Veteriná-
ria. Já na Educação a Distância 
(EaD), as 2,5 mil oportunida-
des são divididas em 602 po-
los. Em Tietê e Cerquilho, há 
três vagas disponíveis.

Segundo o reitor da Uni-
cesumar, professor Wilson de 
Matos Silva, o Prouni é uma é 
uma excelente oportunidade 
para quem tem o sonho de re-
alizar uma graduação. “Nossa 
instituição disponibiliza várias 
formas de ingresso e, neste 
sentido, o Prouni pode trans-
formar este sonho em reali-
dade, pois somente o conheci-

mento é capaz de expandir os 
horizontes das nossas vidas, 
ampliando a compreensão do 
mundo e, principalmente, in-

serindo novas possibilidades 
no mercado profissional”, sa-
lientou.

O resultado da primeira 

chamada será divulgado na 
próxima terça, 19 de janeiro, 
com prazo para envio da do-
cumentação necessária até 27 
de janeiro. O registro no site 
SisProuni deve ser realizado 
até 29 de janeiro. Para conferir 
o cronograma completo e as 
regras do edital, basta acessar 
a página do Prouni no site da 
Unicesumar.

COMO FUNCIONA O 
PROUNI - Para concorrer às 
bolsas, o estudante precisa 
atender a requisitos básicos. 
É preciso que o candidato te-
nha participado do Enem em 
2019 e obtido nota superior a 
450 pontos, além de não ter 
zerado na redação. Também 

não pode estar cursando (ou 
já ter cursado) Ensino Supe-
rior, precisa ter feito o Ensino 
Médio na Rede Pública ou na 
Rede Privada por meio de bol-
sa integral de estudos e deve 
comprovar renda familiar por 
pessoa de até um salário míni-
mo e meio.

O Prouni também se esten-
de a professores em exercício 
do Magistério na Rede Pública 
de Ensino Básico e eles preci-
sam integrar o quadro perma-
nente da instituição em que 
trabalham e estar concorren-
do à vaga em curso de Licen-
ciatura ou Pedagogia. Neste 
caso, a renda familiar por pes-
soa não é considerada.
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

No passado, o futebol era 
um simples esporte pratica-
do por centenas de pessoas. 
Hoje, em todo mundo, tor-
nou-se um grande negócio 
financeiro. 

Em Tietê, vi inesquecí-
veis atletas marcarem época. 
Cada um a seu modo, cada

um com um diferencial. Mui-
tos, daqui não saíram. Já ou-
tros chegaram à fama e foram 
merecidamente reconhecidos 
lá no passado. 

Para mim, por exemplo, 
mais que habilidade, o espor-
te significou dedicação, entre-
ga e persistência. 

Do esporte à vida profis-
sional, hoje, quero, por mais 
uma vez, prestar homenagem 
a um jogador veterano e um 
dos melhores secretários mu-
nicipais que o município de 
Tietê já teve.

Na foto, meu homenage-
ado aparece entre craques, 
como Laércio Beloto, Francis-
co Carlos Casagrande (Neno), 
Mário Caseto, Gilberto Carlos 
Neto, José Laerte Forlevize, 
Arnaldo Orsolini (Cadi), Ade-
mir Torrezan, Otávio Beloto 
(Gambé), Airton de Almeida 
(Tartaruga) e Antonio José 
Pessato (Borghi).

Seu nome é Ademar Gian-
giácomo, o filho da dona Lu-
cia Maria e seu Benedito, mas, 
na cidade, todos os conhecem 
por Dema Giangiácomo. 

Casado com Rosângela, 

tem duas filhas: Micheli e Va-
nessa  e dois netos. Atualmen-
te, reside na Vila Justina.

Dema foi mão-direita na 
gestão do inesquecível pre-
feito Ângelo Uliana, reconhe-
cidamente como um dos me-
lhores da história de Tietê.

E como este espaço tam-
bém destaca trajetórias de 
vida, dedico todos os aplau-
sos a Dema, personagem da 
coluna de hoje. Na Garagem 
Municipal, ele sempre mos-
trou sua capacidade e sua 
firmeza no comando de uma 
equipe bem direcionada.

No futebol tieteense, Dema 
também apresentou seu bri-
lho em equipes como AMA, 
Pingo no I, Regatas, Vidotto, 
entre outras.

PIADINHA DA SEMANA - 
A mulher passava todo dia e 
falava: “Dá o pé, loro!”

Cansando de ouvir essa 
frase, o loro arrancou suas pe-
nas e ficou pelado.

No dia seguinte, a mulher 
passou, viu o loro e falou: “O 
que é isso, loro?”

-“Ah, estou cansado de 
dar só o pé”.

Dema nasceu em 7 de 
fevereiro de 1948

PINGO NO I EM 1980
Em pé: Laércio Beloto, Francisco Carlos Casagrande (Neno), Mário Caseto,
Gilberto Carlos Neto, José Laerte Forlevize e Ademar Giangiácomo (Dema).

Agachados: Arnaldo Orsolini (Cadi), Ademir Torrezan, Otávio Beloto (Gambé),
Airton de Almeida (Tartaruga) e Antonio José Pessato (Borghi)

Divulgação

As inscrições acabam nesta sexta, 15 de janeiro, 
e devem ser feitas no site
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FONOAUDIÓLOGA CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

DE 16 A 22 DE
JANEIRO

MARTINS MANIPULAÇÃO - (15)3282-3413

DIAGNÓSTICO

Pacientes que apresentem sintomas podem ter o vírus detectado através do sangue ou da garganta, narina ou lágrimas

Conheça os testes que detectam o coronavírus

Saber quando é momento 
de fazer um exame para detec-
tar a covid-19 é um dos prin-
cipais requisitos para quem 
está com os sintomas gripais. 
No Estado de São Paulo, as Se-
cretarias Municipais de Saúde 
oferecem gratuitamente duas 
formas de testagem e, para 
cada uma delas, há uma indi-
cação específica de quando o 
exame deve ser feito.

O mais conhecido é o teste 
rápido, que é feito a partir da 
coleta de gota de sangue, que 
detecta a presença de anticor-
pos que o organismo humano 
produz contra a covid-19. Re-
comenda-se que ele seja feito 
a partir do oitavo dia do início 
dos sintomas, quando os an-
ticorpos já são mais detectá-
veis. 

O outro teste, chamado 
de RT-PCR, é mais conhecido 
como swab nasal e oral, pois 
utiliza uma aste flexível (coto-
nete) para colher pelas narinas 
e garganta o material genético 
do paciente. Conforme a indi-
cação do Ministério da Saúde, 
recomenda-se que seja coleta-
do o material do paciente en-

tre o terceiro e sétimo dia de 
sintomas, preferencialmente, 
quando a carga viral é maior. 
Mas também pode ser feito 
até o décimo dia. O resulta-
do costuma sair entre 24 e 72 
horas. Ele tem sido mais indi-
cado em pacientes internados 
com suspeita da doença e nos 
óbitos suspeitos de covid-19.

Também é usado nos pro-
fissionais de saúde que estão 
na linha de frente, e em pes-
soas que tenham tido contato, 
nos últimos 14 dias, com al-
gum caso confirmado de co-
ronavírus. Normalmente, são 
mais utilizados em usuários 
que estejam a partir do tercei-
ro dia com sintomas gripais 
graves. 

Ressaltando que ambos os 
testes são feitos apenas com 
indicação do médico ou enfer-
meiro, e não são recomenda-
dos para pacientes assintomá-
ticos.

Lembrando que os testes 
rápidos são seguros, aprova-
dos pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
apresentam sensibilidade su-
perior a 86% e especificidade 

superior a 95%. Além disso, 
possuem avaliação técnica sa-
tisfatória pelo Instituto Nacio-
nal de Controle de Qualidade 
em Saúde (INCQS).

Já os testes RT-PCR são 
considerados pelos infectolo-
gistas a técnica padrão ouro 
no diagnóstico da covid-19. Ele 
identifica o vírus no período 

em que está ativo no organis-
mo, tornando possível aplicar 
a conduta médica apropriada: 
internação, isolamento social 
ou outro procedimento perti-
nente para o caso em questão.

EM CASO POSITIVO - De-
pois que um teste para detec-
tar a covid-19 dá positivo, é 
imprescindível ao indivíduo 

saber como deve proceder a 
partir desse momento. 

Conforme o alerta dos es-
pecialistas da Secretaria de 
Saúde, a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) mais próxima da 
residência será o ponto de 
partida para qualquer provi-
dência que precise ser toma-
da.

Se a pessoa tiver sintomas 
de gripe, mas sem falta de ar 
e sem mal-estar, deve somente 
permanecer em casa e contro-
lar os sintomas com analgési-
cos.

Este paciente com suspeita 
de coronavírus deve permane-
cer em casa em um ambiente 
isolado, sem contato com os 
demais moradores, em espe-
cial se tiver alguém dos gru-
pos de riscos, como idosos a 
partir de 60 anos.

É preciso separar os talhe-
res e copos para que a pessoa 
não contamine as demais, as-
sim como as roupas de cama e 
de uso pessoal da pessoa do-
ente precisam ser lavadas se-
paradamente das dos outros 
moradores.

Indica-se lavar sempre as 

mãos depois de mexer em ob-
jetos que a pessoa doente pos-
sa ter tocado, além da limpeza 
de superfícies como mesa e 
maçanetas com álcool.

Se a pessoa não melhorar 
com repouso e analgésicos e 
ainda apresentar febre alta, 
dor de garganta e mal-estar, é 
indicado levá-la a um Posto de 
Saúde para casos de covid-19 
para reavaliação e possível en-
caminhamento a um hospital.

Se a pessoa com quem 
você mora apresentar os sin-
tomas de covid-19 e estiver 
com desconforto respirató-
rio, como falta de ar e fôlego 
curto, não espere: leve-a ime-
diatamente ao hospital mais 
próximo, principalmente se 
ela estiver no grupo de risco.

Segundo os protocolos 
adotados no Brasil, só se deve 
comparecer a um plantão mé-
dico em casos graves para não 
sobrecarregar os hospitais e, 
assim, deixá-los livres para 
atender pessoas que possam 
necessitar de fato de uma in-
ternação, devido ao seu esta-
do mais grave em decorrência 
da covid-19.

Divulgação Nossa Folha

Rede Pública de Saúde oferece,
gratuitamente, o teste rápido

Mês “Janeiro Roxo” busca 
conscientizar sobre a doença

HANSENÍASE

Considerada a enfermidade 
mais antiga da humanidade, a 
hanseníase tem cura, mas ain-
da hoje representa um proble-
ma de saúde pública no Brasil. 
Doença tropical negligenciada, 
infectocontagiosa de evolução 
crônica, se manifesta por meio 
de lesões na pele e sintomas 
neurológicos como dormên-
cias e diminuição de força nas 
mãos e nos pés.

Seu diagnóstico, tratamen-
to e cura dependem de exames 
clínicos minuciosos e, princi-
palmente, da capacitação do 
médico. No Brasil, o tratamen-

to é gratuito e oferecido pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Anualmente, em janeiro, 
são promovidas ações de cons-
cientização sobre a hanseníase 
para marcar o Dia Nacional de 
Combate e Prevenção. Conhe-
cida como Janeiro Roxo, a ini-
ciativa busca melhorar o con-
trole da doença por meio da 
disseminação de informações 
especializadas e conscientiza-
ção da população sobre sua 
gravidade, bem como a neces-
sidade de diagnóstico e trata-
mento precoces, contribuindo 
para a redução do preconceito.

A divulgação do Instituto 
Butatan sobre a eficácia geral 
de 50,38% da vacina Corona-
Vac gerou muitos comentários 
nesta semana.

As dúvidas apresentadas 
são referentes aos índices di-
vulgados anteriormente so-
bre a vacina: eficácia geral de 
50,38%, 78% para prevenção 
de casos leves de coronavírus 
e 100% para casos moderados 
e graves da doença. 

O diretor-médico de pes-
quisa do Instituto Butantan, 
Ricardo Palácios, responsável 
em apresentar os números, 
explicou que a diferença entre 
os resultados apresentados no 
Brasil ao de outros países, se 
deu por conta da escolha da 
população do teste, em sua 
maioria profissionais de saúde 
que estavam lidando direta-
mente com a covid-19.

O QUE SIGNIFICA 100% - 

O estudo foi feito com 13.060 
voluntários, todos profissio-
nais da saúde, uma população 
muito exposta à doença. Me-
tade do grupo tomou a vacina 
CoronaVac e a outra parte re-
cebeu placebo. Desde o início 
do ensaio, em julho, 252 pes-
soas foram infectadas com co-
vid-19 - 167 do grupo placebo 
e 85 entre os vacinados. Entre 
elas, no grupo vacinado, não 
houve caso algum com doença 

moderada a grave, que preci-
sou de internação. Sete casos 
foram registrados no grupo 
que não foi vacinado. Se não 
houve caso algum no grupo 
vacinado, isso configura em 
uma eficácia de 100% para evi-
tar casos graves, moderados, 
internações e mortes.

O QUE OS 78% REPRESEN-
TAM - Para as infecções que 
foram leves, ou seja, quando 
a pessoa apresentou poucos 

sintomas de covid-19 e rece-
beu algum tipo de assistência 
médica, mas não precisou de 
internação, houve sete casos 
no grupo vacinado e 31 no 
grupo de placebo. 

Para a prevenção para ca-
sos leves de covid-19, com 
sintomas, mas sem necessi-
dade de internação, a eficácia 
é de 78%.

O QUE OS 50,38% MOS-
TRAM - Esse número é cal-

culado com os 252 casos de 
pessoas que adoeceram dos 
dois grupos (o placebo e o 
vacinado), com qualquer gra-
vidade da doença, na qual a 
proteção foi de 50,38%. Con-
cluiu-se que há 50,38% menos 
risco de adoecer e, mesmo 
que adoeça, tem 100% de efi-
cácia para não ser gravemen-
te, não precisar internar, não 
precisar de UTI e também 
não morrer.

Entenda os índices do Butantan sobre a vacina CoronaVac
COVID-19

Campanha alerta para o 
câncer do colo do útero

JANEIRO VERDE

O câncer de colo de útero 
é o terceiro mais frequente e a 
quarta causa de morte de mu-
lheres por câncer no Brasil, se-
gundo o Instituto Nacional de 
Câncer (Inca).

Quanto mais cedo for 
diagnosticado, maiores são 
as chances de cura. Por isso, 
a campanha do Janeiro Verde 
alerta para que mulheres se 
atentem para prevenção e de-
tecção precoce do câncer de 
colo de útero. Em suma, este 
tipo de câncer é causado pela 
infecção persistente de alguns 
tipos de papilomavírus huma-

no (HPV).
Existem mais de 200 tipos 

de HPV, sendo 18 deles os de 
alto risco, ou seja, que podem 
levar ao desenvolvimento de 
câncer, tanto cervical como de 
cabeça e pescoço. Sobretudo 
a infecção genital por HPV é 
muito frequente, sendo os ti-
pos 16 e 18 os mais incidentes.

Mesmo sem sintomas, é 
indicado que as mulheres re-
alizem periodicamente o exa-
me preventivo (papanicolau). 
Com o diagnóstico em fase 
inicial, as chances de cura são 
de 100%. 

Ansiedade influencia na 
alimentação e gera distúrbios

JANEIRO BRANCO

O “Janeiro Branco” é uma 
campanha voltada à conscien-
tização sobre a importância 
da saúde mental. Assunto que 
se mostra ainda mais relevan-
te para o Brasil, que possui a 
maior taxa de pessoas com an-
siedade do mundo e é o quinto 
em casos de depressão. 

Cerca de 9,3% dos brasi-
leiros possuem algum tipo 
de transtorno de ansiedade e 
5,8% convive com a depressão, 
segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

Os fatores que impulsio-
nam o desenvolvimento des-

tes distúrbios na população 
são vários, indo da preocupa-
ção com a pandemia de co-
vid-19 até a apreensão gerada 
pelas turbulências econômicas 
e políticas. 

Segundo o clínico geral Lu-
cas Penchel, alguns dos sinto-
mas causados pela ansiedade 
como, por exemplo, o estres-
se, insônia, fadiga e irritação 
podem levar as pessoas a co-
merem de forma desregrada 
e exagerada, o que na maioria 
das vezes, resulta no apareci-
mento de outros problemas de 
saúde.
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O novo prefeito anunciou que o deputado estadual Cauê Macris (PSDB) já garantiu um aporte de R$500 mil para o ano de 2021

Daniel Vieira buscará um novo modelo de gestão

Prefeito divulga decreto com novas medidas

COVID-19

Em Tietê, o prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB) emitiu na quar-
ta, 13 de janeiro, o Decreto 
Municipal 6.867/2021, o qual 
dispõe sobre medidas para o 
enfrentamento da pandemia 
da covid-19 no município.

Ao considerar o Decreto 
Estadual 65.460, de 9 de ja-
neiro de 2021, que o alterou 
o Plano São Paulo de Enfren-
tamento da pandemia para a 
Fase Laranja, o prefeito de Tie-
tê decretou que o atendimento 
presencial nos estabelecimen-
tos cujas atividades são consi-
deradas essenciais deverá ser 
limitada a 40% da capacidade 
estabelecida.

Ainda segundo Vlamir San-
dei, fica autorizado o atendi-
mento presencial, entre 6 e 20 
horas, nos estabelecimentos 
cujas atividades são conside-
radas não essenciais, limitan-
do-se o número de clientes a 
40% da capacidade máxima 
estabelecida.

Após este horário, os esta-
belecimentos cujas atividades 
são consideradas não essen-
ciais poderá atender apenas 
no modo delivery.

Nesta semana, a Prefeitura 
de Cerquilho também anun-
ciou as mesmas medidas para 
o enfrentamento da pandemia 
da covid-19, e também infor-

mou que, através da Secreta-
ria de Saúde e da Vigilância 
Epidemiológica, já possuí um 
Plano Municipal de Vacinação 
contra a covid-19 e que, além 
dos insumos, como agulhas e 
seringas que o Governo Esta-
dual enviará, o município tem 
também um estoque próprio 
para vacinar a população com 
tranquilidade. 

Sobre datas, locais e re-
gras, a Prefeitura de Cerquilho 
adiantou que ainda não tem 
essa informação liberada, pois 
é preciso esperar o recebimen-
to das vacinas.

BOLETINS - O número de 
mortos em decorrência da 

covid-19 em Cerquilho ultra-
passou o de Tietê, segundo o 
Boletim Epidemiológico das 
Secretarias Municipais. 

Até a manhã de hoje, 15 de 
janeiro, Tietê registrava 1.089 
casos da doença com 994 
curados e 64 em recuperação. 
A quantidade de mortes per-
manecia em 28. 

Já Cerquilho alcançava a 
marca de 1.702 casos, com 
1.514 pacientes curados e 159 
em recuperação. O total de 
mortes subiu para 29 vítimas.

Em Jumirim, o número de 
casos aumentou para 184, 
mantendo-se uma morte regis-
trada e 172 pessoas curadas.

Já Laranjal Paulista registra 
1.519 casos, com 1.363 pesso-
as curadas, 146 em recupera-
ção e 10 óbitos.

FIQUE POR DENTRO - O 
Governo deve regredir regi-
ões do Estado para fases mais 
restritivas do Plano São Paulo. 
Com piora nos indicadores 
da covid-19, a reclassificação, 
prevista para ocorrer em 5 de 
fevereiro, foi antecipada e será 
feita hoje, 15 de janeiro.

Ontem, o Estado de São 
Paulo ultrapassou a marca de 
49 mil mortes por coronavírus 
desde o início da pandemia, 
em meio a uma nova alta de 
casos, óbitos e internações 
pela doença após as festas de 
fim de ano.

A média diária de mortes 
está acima de 200 há seis dias 
seguidos, valor que não era 
observado desde 16 de setem-
bro do ano passado. A média 
móvel de mortes, que consi-
dera os registros dos últimos 
sete dias, foi de 217. O valor é 
55% maior do que o registrado 
há 14 dias, o que para especia-
listas indica tendência de alta. 
O total de internados tem se 
mantido acima de 10 mil des-
de dezembro, o que pressiona 
o sistema de saúde e interfere 
no atendimento de outras do-
enças.

Vereadora Cleuza Belino 
ainda não tomou posse

EM CERQUILHO

Em Cerquilho, a vereadora 
Cleuza da Silva Belino, de 58 
anos, ainda não tomou posse 
por ter contraído o novo coro-
navírus. Nesta última eleição, 
a vereadora recebeu 786 votos 
e fará parte da Legislatura de 
2021 a 2024.

Cleuza da Silva Belino apre-
sentou os sintomas da doença 
no fim de dezembro do ano 
passado. Por conta disso, não 
esteve presente na cerimônia 
de posse em 1º de janeiro de 
2021, na Câmara Municipal, 
para evitar a transmissão do 
vírus. 

Segundo a Assessoria de 
Comunicação da Câmara de 
Cerquilho, Cleuza da Silva Be-
lino será empossada assim 
que retornar da licença médi-
ca. O ato deve ocorrer ainda 
hoje, 15 de janeiro, atendendo 
os termos regimentais do Po-
der Legislativo, porém, ainda 
não há uma data oficial para a 
vereadora iniciar os trabalhos 
presenciais.

Por meio de nota, a Câmara 
Municipal de Cerquilho infor-
mou que Cleuza da Silva Beli-
no não precisou ser internada 
em leito de UTI. 

A representante popular é 
uma das vereadoras mais ex-
perientes de Cerquilho. Ocupa 

o cargo público desde 1997 e 
vai assumir a função pela séti-
ma vez consecutiva.

Vale registrar que a cerimô-
nia de posse dos vereadores 
para a Legislatura 2021/20024 
foi diferente em relação aos 
anos anteriores devido à pan-
demia do novo coronavírus. 
Na ocasião, não foi permitida 
a presença de convidados e vi-
sitantes.

Estiveram presentes so-
mente o prefeito Aldo Sanson, 
o vice-prefeito José Roberto 
Pilon, os vereadores eleitos e 
funcionários da Câmara Muni-
cipal. O evento foi transmitido 
ao vivo pelo canal oficial da 
Câmara no YouTube.

ENTREVISTA

Daniel Vieira (DEM) tor-
nou-se prefeito do município 
de Jumirim aos 30 anos, após 
alcançar 1.214 votos, ou seja, 
65,04% dos votos válidos. 

Nascido em 11 de outubro 
de 1990, em Laranjal Paulista, 
o político é filho de Benedi-
to Almir Vieira e Maria Joana 
Bazzo. Graduado em Comu-
nicação Social, já atuou como 
coordenador na Secretaria de 
Cultura, Esporte, Lazer e Tu-
rismo de Jumirim, além de ter 
sido vereador da mesma cida-
de de 2013 a 2020.

Hoje, com exclusividade 
ao jornal Nossa Folha, Daniel 
Vieira apresentará seu posi-
cionamento sobre as eleições 
municipais, contará quais são 
os principais problemas a se-
rem enfrentados e os compro-
missos, assim como abordará 
assuntos como o secretariado, 
as relações com os Governos 
Estadual e Federal, as medidas 
tomadas no sentido de res-
guardar a população e o muni-
cípio da covid-19 e a atuação, 
o comprometimento e o dife-
rencial do vice-prefeito Ivan 
Ribeiro Viana (PV).

NOSSA FOLHA - O que 
mostra o saldo das eleições 
em Jumirim? Do ponto de 
vista de executar as propos-
tas do plano de governo, esta 
questão te traz alívio ou pre-
ocupação?

DANIEL - Tivemos uma vo-
tação expressiva. Foram 1.214 
votos, ou seja, 65,06% dos vo-
tos válidos, sendo a maior da 
história da cidade. Isto é fruto 
de um trabalho sério e respon-
sável que realizamos durante 
a campanha eleitoral, pautada 
exclusivamente em propostas, 
sem ataques, sem agressões, 
sem fake news. Nossa popu-
lação mostrou que queria mu-
dança de verdade e um salto 
de qualidade em direção ao 
progresso.

Trouxemos uma campanha 
modesta, mas com muitas no-
vidades e inovações. Ivan, eu e 
todos os nossos candidatos à 
vereança, fizemos questão de 
percorrer casa a casa e apre-
sentar nossa prestação de con-
tas e o nosso plano de governo 
com metas e propostas para a 
nossa futura gestão.

Esta votação histórica nos 
dá ainda mais responsabilida-
de e nos deixa certos que sabe-
remos retribuir toda essa con-
fiança com muita dedicação e 

trabalho. 
Nosso plano de governo, 

por exemplo, foi elaborado 
com cuidado e respaldo técni-
co para que possamos cumprí-
-lo de maneira integral ao lon-
go do mandato. Para tanto, 
durante a transição, nos preo-
cupamos em tomar ciência do 
quadro financeiro e começar a 
elaborar um planejamento es-
tratégico para que possamos 
entregar obras e realizações 
importantes em todos os se-
tores.

 
NOSSA FOLHA - A partir 

de agora, quais são os prin-
cipais problemas a serem 
enfrentados e quais os com-
promissos e o seu devido 
comprometimento neste sen-
tido?

DANIEL - Temos uma situ-
ação financeira equilibrada. É, 
claro, que há problemas pon-
tuais e estruturais a serem 
solucionados, assim como gar-
galos que, há anos, impedem o 
desenvolvimento de Jumirim.

Portanto, nosso grande 
desafio é fazer a cidade cres-
cer ordenadamente por meio 
de projetos inovadores e um 
novo modelo de gestão, man-
tendo a qualidade de vida. A 
ideia é fazer a cidade voltar a 
ser viva e pulsante com even-
tos, assim como investir em 
turismo como gerador de em-
prego e renda, fazendo valer a 
nossa localização estratégica, 
no centro geográfico de cida-
des igualmente importantes 
como Cerquilho, Tietê e La-
ranjal Paulista, e o acesso de 
qualidade através da Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300). 

Nossa meta também é criar 
a tão esperada Zona Industrial 
para atrair novas empresas 
que tenham compromisso so-
cial e ambiental para gerar em-
pregos e desenvolvimento. In-
vestir numa educação que leve 
a tecnologia para a sala de aula 
e para o dia a dia do cidadão 
também está na nossa pauta.

NOSSA FOLHA - Como 
buscará o entendimento e o 
apoio junto ao Poder Legisla-
tivo?

DANIEL - Minha formação 
política vem do Poder Legis-
lativo, onde tive a honra, o 
prazer e alegria de trabalhar 
durante oito anos consecuti-
vos como vereador. Foi sem 
dúvida na Câmara que aprendi 
e me qualifiquei para assumir 

esta missão tão importante, a 
qual me orgulho e me coloca 
como o primeiro prefeito elei-
to de Jumirim que passou pela 
Câmara Municipal. 

Vale lembrar que o vice-
-prefeito Ivan também foi ve-
reador e, justamente por isso e 
por compreender o recado das 
urnas, é que quero caminhar 
de mãos dadas com todos os 
vereadores. Executivo e Legis-
lativo estarão juntos, seguindo 
na mesma direção. A prova 
disso é que, desde o término 
das eleições, já temos dialoga-
do com todos os vereadores. 

Entendo que a eleição aca-
bou e não há mais partidos, 
não há divisões, somos todos 
filhos de Jumirim e iremos go-
vernar para todos os nossos 
irmãos. União é fundamental!

NOSSA FOLHA - No seu 
novo governo, como ficou a 
composição do Secretariado? 
Pode justificar sua decisão 
ou fazer alguma colocação a 
respeito?

DANIEL - A expectativa em 
relação ao nosso mandato é 
grande e positiva. O sentimen-
to de mudança pulsa forte no 
coração da nossa população. 
Mas a mudança nem sempre é 
de nomes. Mas sim de postura, 
de comportamento, de gestão. 
Por isso, o critério que escolhe-
mos para a escolha do secreta-
riado, bem como para paradig-
ma da nossa administração, 
é o de manter e aprimorar o 
que é bom, corrigir o que está 
errado ou que não deu certo, 
imprimir um novo modelo de 
governo participativo e popu-
lar, com eficiência nos serviços 
públicos e resultados efetivos. 
Por isso, alguns secretários fo-

ram mantidos e outros estão 
chegando agora. O importante 
é que construímos um time 
forte e coeso que será muito 
importante nesta nova etapa 
da nossa cidade. 

NOSSA FOLHA - Como 
pretende ampliar as relações 
com os Governos Estadual 
e Federal de modo que as 
emendas cheguem a núme-
ros maiores na cidade?

DANIEL - A nossa candida-
tura e a nossa vitória nas ur-
nas, sem falsa modéstia, são 
fruto de um bom trabalho re-
alizado como vereador. 

Em 2012, após uma pas-
sagem de destaque como co-
ordenador de Cultura e Tu-
rismo do município, fui eleito 
o vereador mais novo de Ju-
mirim, em primeiro mandato 
e, depois, alcancei a reeleição 
com o dobro da votação. Com 
o passar dos anos, fui me pre-
parando, estudei, criei rela-
cionamentos com deputados 
para ajudar a cidade, através 
das diversas emendas, assim 
como para construir uma nova 
opção política e um novo mo-
delo de gestão, mais jovem, 
participativa e arrojada.

Em oito anos na Câmara 
Municipal, foram 298 propo-
situras e oito emendas par-
lamentares, sendo uma por 
ano, chegando a um valor de 
R$693 mil. Entre as conquistas 
aparecem recursos para aqui-
sição de veículos, para inves-
timentos na saúde, inclusive 
para a compra de testes para 
diagnóstico da covid-19, para 
a construção da quadra de 
esportes do bairro Morada do 
Sol, além dae duas academias 
de ginástica e playground, 

que serão entregues no nosso 
mandato. Portanto, este cami-
nho já está sedimentado.

Além disso, logo após as 
eleições, estivemos com o de-
putado estadual Cauê Macris 
(PSDB), presidente da Assem-
bleia Legislativa, que nos ga-
rantiu um aporte de R$500mil 
já para o primeiro ano da nos-
sa gestão. Estamos falando 
do maior repasse, em volume 
financeiro, da história da cida-
de. 

Temos, ainda, contatos im-
portantes com outros deputa-
dos estaduais e federais além 
de o Governo Federal. Sou do 
partido do vice-governador 
Rodrigo Garcia, que deve se 
tornar o governador do Estado 
nos próximos dois anos, por-
tanto as perspectivas são das 
melhores. 

NOSSA FOLHA - Com a 
chegada da segunda onda da 
covid-19 no Brasil, explique 
quais devem ser as próximas 
medidas tomadas no sentido 
de resguardar a população e 
o município?

DANIEL - Muita gente não 
sabe, mas o coronavírus esteve 
dentro da minha casa, dentro 
da minha família. No ano pas-
sado, eu acabei contraindo a 
covid-19 e, alguns meses mais 
tarde,  ainda em 2020, minha 
mãe também. Sei dos efeitos 
da doença e, principalmente, 
da preocupação em relação 
aos seus efeitos e resultados.

Estou esperançoso com a 
chegada da vacina, mesmo sa-
bendo que, ainda haverá uma 
transição longa, para o que 
chamamos de “normalidade”. 
Por isso, é preciso prudência e 
consciência de todos. 

Nesta semana, por exem-
plo, participei de uma video-
conferência com o governador 
João Doria (PSDB). Na ocasião, 
aos 645 prefeitos do Estado, 
foram divulgados o cronogra-
ma de vacinação e a eficácia da 
vacina produzida pelo Institu-
to Butantan. Por isso, entendo 
que devemos apoiar e criar 
condições para que a imuniza-
ção seja efetiva e ampla, assim 
como é preciso manter as me-
didas protetivas e de conscien-
tização junto à população, ofe-
recendo exames e tratamento 
precoce.  

NOSSA FOLHA - O que a 
população poderá esperar 
da atuação, do comprometi-

mento e do diferencial do vi-
ce-prefeito para os próximos 
quatro anos?

DANIEL - Ivan é uma fi-
gura humana incrível, além 
de muito querido e respeita-
do pela população. Durante a 
campanha ficamos ainda mais 
próximos e percebi que tenho 
um grande parceiro, um braço 
direito muito importante em 
todos os momentos. 

Sua experiência legislativa 
e articulação política, assim 
como o espírito agregador e 
conciliador e a grande experi-
ência na área da Saúde, só so-
marão ao Governo Municipal. 
Jumirim elegeu um grande 
vice-prefeito que certamente 
contribuirá com o crescimento 
da cidade. 

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais:

DANIEL - Gostaria de agra-
decer esta oportunidade ofer-
tada pelo jornal Nosso Folha, 
parabenizar pela iniciativa e 
me colocar à disposição para 
trazer novas informações e 
esclarecimentos. A imprensa 
tem um papel muito importan-
te em nosso país, especialmen-
te em nossa região, para fazer 
circular informação responsá-
vel e com credibilidade. 

Saibam todos que nos pre-
paramos para chegar até aqui 
e não deixaremos essa oportu-
nidade passar sem fazer o nos-
so melhor. Estou muito feliz e 
agradecido. O município esco-
lheu o caminho da mudança, 
o caminho da esperança e nós 
vamos colocar em prática um 
novo modelo de gestão para 
transformar Jumirim em uma 
terra de oportunidades.

Quero agradecer também 
aos companheiros desta jor-
nada tão marcante. A todos 
os candidatos do nosso gru-
po, eleitos ou não, que deram 
contribuição inestimável a 
este projeto vencedor. Agrade-
ço ainda à minha família pelo 
apoio em todos os momentos, 
ao povo de Jumirim que me 
conferiu a honra de serví-los 
pelo terceiro mandato conse-
cutivo, só que agora como pre-
feito, e a Deus que escreveu 
para este seu filho a mais bela 
história que alguém poderia 
sonhar.

Encerro afirmando que o 
gabinete da Prefeitura de Ju-
mirim está de portas abertas 
para toda a população. O tra-
balho só está começando! 

Divulgação PMJ

Daniel Vieira já foi vereador de Jumirim 
por dois mandatos

Verão na Vino di Vita

Tietê faz parte da região que está na 
Fase Laranja do Plano São Paulo

Todos os Vinhos brancos e rosés 
com desconto de até 16%

conforme número de garrafas. 
Válido enquanto durarem os estoques. 

Confira e refresque-se!

Divulgação
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Confira lista de convocados 
para provas online de aptidão

ETECS

A lista de convocação para 
as provas de aptidão das Etecs 
está no site vestibulinhoetec.
com.br. Os exames realizados 
hoje, 15 de janeiro, em forma-
to online, na plataforma digital 
do site do Vestibulinho, visam 
preservar a saúde dos candida-
tos em virtude da pandemia. 

CALENDÁRIO - Na terça, 
19 de janeiro, será divulgada a 
lista de classificação geral para 
os demais cursos técnicos 
(presenciais, semipresenciais 
e online) e para os cursos de 
Especialização Técnica.

20 e 21 de janeiro - Matrí-
cula dos convocados na pri-
meira lista;

22 de janeiro - Divulgação 
da lista de classificação dos 
convocados na primeira cha-
mada dos cursos técnicos de 
Canto, Dança, Regência e Te-
atro, e envio dos documentos 

de matrícula;
 26 e 27 de janeiro - Ma-

trícula dos convocados na 
primeira chamada dos cur-
sos técnicos de Canto, Dança, 
Regência e Teatro, e envio de 
documentação no Portal do 
Candidato;

 29 de janeiro - Divulgação 
da segunda lista de convoca-
ção;

 1º e 2 de fevereiro - Matrí-
cula da segunda lista de con-
vocação;

 2 de fevereiro - Divulga-
ção dos convocados na segun-
da chamada dos cursos técni-
cos de Canto, Dança, Regência 
e Teatro;

 3 e 4 de fevereiro - Matrí-
cula dos convocados na segun-
da chamada dos cursos técni-
cos de Canto, Dança, Regência 
e Teatro, e envio de documen-
tação no Portal do Candidato.

Após reclamação, lixo é recolhido de estrada rural

CIDADÃO-REPÓRTER

O descarte irregular de lixo 
na estrada que dá acesso aos 
bairros São José, Jabaquara 
e Garcia, em Tietê, levou mu-
nícipes a denunciarem a ação 
criminosa e a solicitarem que 
o material fosse recolhido e os 
criminosos ambientais identi-
ficados e autuados.

“Por diversos meses, este 
local vem se tornando um ver-
dadeiro depósito de entulho 
a céu aberto. São lixo domés-
tico, móveis quebrados, entre 
outros objetos. Sabemos que 
este tipo de ação se deve à ig-
norância e à falta de educação 
de parte das pessoas que por 
ali passam e descartam seu 
lixo inadequadamente. Porém, 
mais que outras vezes, preci-
samos da ajuda do setor pú-
blico para realizar a limpeza e 
os reparos necessários na es-
trada”, comentou um cidadão. 

Em resposta à reclamação 
dos munícipes encaminhada à 

pasta por meio do jornal Nos-
sa Folha, o secretário munici-

pal de Serviços, Luís Gonzaga 
Carniel, informou que, em 7 de 

janeiro, uma equipe da secre-
taria atuou na limpeza do lixo 
depositado na beira da estrada 
que dá acesso aos bairros São 
José, Jabaquara e Garcia, opor-
tunidade na qual também foi 
executada a manutenção cor-
retiva da estrada. 

“Solicitamos o apoio da 
população da região na fiscali-
zação, considerando que, além 
de ser infração ambiental, 
quem for pego descartando 
lixo em lugar impróprio po-
derá ser autuado”, esclareceu 
o secretário de Serviços, por 
meio de nota oficial.

Ainda de acordo com Car-
niel, a foto ao lado comprova 
a atual situação da estrada ru-
ral, na subida da Água Branca, 
no trecho que possuía maior 
depósito de lixo descartado 
impropriamente. “Portanto, 
agora é preciso que o local seja 
mantido limpo!”, defendeu o 
secretário.

Na oportunidade, o vereador do MDB foi recebido por Nilson Bertola, Álvaro Bellaz, Nilza Coutinho, Luís Carniel e Pedro Pasin

EM AÇÃO

Jr. Regonha visita secretários e apresenta demandas

Na última semana, o vere-
ador Junior Regonha (MDB), 
reeleito para mais um man-
dato na Câmara Municipal de 
Tietê, reuniu-se com os secre-
tários municipais para soli-
citar informações e encami-
nhar pedidos de providências 
em relação às áreas de obras, 
serviços públicos, Educação e 
Saúde.

Com o secretário de Trân-
sito e Segurança, Nilson Ber-
tola, o vereador encaminhou 
diversas reivindicações refe-

rentes à segurança no trân-
sito, em especial, os pedidos 
de moradores para implanta-
ção de lombadas em diversos 
bairros.

Em reunião com o secretá-
rio de Obras, Álvaro Floriam 
Gebraiel Bellaz, o edil Junior 
Regonha sugeriu mudanças 
na legislação do município 
para desburocratizar proce-
dimentos e contribuir com a 
celeridade nos investimentos 
imobiliários. Debateu-se, ain-
da, o andamento das obras 

do tratamento de esgoto do 
município e de questões es-
pecificas de bairros e pro-
blemas crônicos existentes 
em alguns deles e que preci-
sam da execução urgente de 
obras. 

Na Secretaria Municipal 
de Educação, sob comando 
da professora Nilza Bernardo 
Coutinho, o político do MDB 
obteve informações sobre 
inúmeras questões pedagógi-
cas e estruturais das escolas 
e que passarão a ser debati-

das com intensidade neste 
ano de 2021, tendo em vista 
a pandemia e o ano letivo. 

Com o secretário de Ser-
viços, Luís Gonzaga Carniel, 
Junior Regonha teve a opor-
tunidade de levar as deman-
das de limpeza pública, capi-
nagem, iluminação e outros 
serviços, com destaque para 
as ações e a necessidade de 
um cronograma de atuação 
da secretaria junto às ruas e 
estradas rurais. 

Na Secretaria Municipal 

de Saúde, com o interino Pe-
dro de Paludeto Pasin, o edil 
questionou sobre o trans-
porte de pacientes e vagas 
para exames, cirurgias e ou-
tros procedimentos médicos, 
além da atenção especial ao 
Plano Municipal de Vacinação 
contra a covid-19, com várias 
informações solicitadas.

Junto do também verea-
dor Cláudio Donizeti (PSDB), 
Junior Regonha visitou, ainda 
a 98ª Circunscrição Regional, 
de Trânsito (Ciretran), unida-

de do Detran de Tietê, sendo 
recebidos pelo responsável 
local, André de Oliveira Cas-
tro. 

Lá, eles solicitaram infor-
mações e providências para 
que o órgão funcione em sua 
totalidade e normalidade. “Os 
trabalhos não param e quero 
agradecer a cada secretário 
municipal e os servidores que 
me receberam prontamente e 
contribuíram para o exercício 
de minhas atribuições”, agra-
deceu Junior Regonha.

Educação vai contratar 
professores temporários

PROCESSO SELETIVO

Os professores que dese-
jam ingressar na Rede Esta-
dual neste ano podem se ins-
crever até 20 de janeiro, no 
processo seletivo simplificado 
de docentes temporários. O 
objetivo é que os profissionais 
ministrem aulas presencial-
mente durante o ano letivo, a 
partir da primeira quinzena de 
fevereiro.

As inscrições devem ser 
feitas no Banco de Talentos, 
através do site bancodetalen-
tos.educacao.sp.gov.br, plata-
forma criada para gerenciar os 
processos seletivos.

Na inscrição, os candidatos 
devem indicar as disciplinas 

que pretendem ministrar e a 
Diretoria de Ensino que dese-
jam integrar. O processo seleti-
vo é classificatório, por pontu-
ação obtida conforme títulos e 
experiência e os selecionados 
serão divulgados pelo Banco 
de Talentos e na SED.

Os anos letivos de 2020 
e 2021 serão considerados 
como um único ciclo contí-
nuo. Por isso, a avaliação da 
aprendizagem será feita ao 
longo de oito bimestres. Já os 
alunos que entregaram as ati-
vidades propostas podem ter 
sido aprovados, mas terão o 
aprendizado avaliado ao fim 
de 2021.

Na Secretaria de Trânsito apresentou reivindicações
referentes à segurança no trânsito

Na pasta de Obras, sugeriu mudanças na Legislação 
do município para desburocratizar procedimentos

Na Saúde, questionou o transporte de pacientes e 
vagas para exames, cirurgias e consultas médicas

Divulgação PMT

Via dá acesso ao São José, Jabaquara e Garcia 
está limpa após ação da Secretaria de Serviços

Prefeitura emite comunicado 
sobre casas populares

HABITAÇÃO

Nesta semana, a Prefeitura 
do município de Cerquilho in-
formou que aguarda a autori-
zação do Governo do Estado 
de São Paulo para dar início às 
inscrições para o sorteio das 
casas populares da Compa-
nhia Estadual de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
(CDHU). 

“Portanto, assim que for 
autorizado, por meio dos ca-
nais oficiais da Prefeitura , 
divulgaremos todas as infor-
mações de documentos, data 
e como será este processo. 
Cabe lembrar ainda que, até o 
presente momento, as inscri-
ções não estão abertas e nem 

tem previsão de data”, pon-
tuou o comunicado da Prefei-
tura de Cerquilho.

Outro importante es-
clarecimento é o de que as 
inscrições para o CDHU ou 
qualquer outro projeto de ha-
bitação realizado pelo Poder 
Público são totalmente gratui-
tas, portanto, não há taxa.

“Informações diferentes 
da acima estão incorretas ou 
são de má-fé (golpe). Fique 
atento! Alerte os amigos! Pro-
cure se informar na página 
do Facebook da Prefeitura de 
Cerquilho ou, então, pelo site 
cerquilho.sp.gov.br”, orientou 
a administração municipal.

Anunciado o cronograma da 
Campanha Cerquilho Limpa

JANEIRO

Em janeiro, continua a 
Campanha Cerquilho Limpa, 
que visa a retirada de móveis 
e de podas de roçagem de gra-
mas e limpeza de jardins, devi-
damente ensacados. 

Hoje, 15 de janeiro, é a vez 
do Jardim Aliança, Cidade Jar-
dim, Águas Claras, Residencial 
Sebastiani, Vila Pedroso, Do-
mingos Grechi, Taquaral, Dis-
trito Industrial e Capuava.

No período de 18 a 22 de 
janeiro, a retirada de inserví-
veis ocorrerá no Residencial 
Bellucci, Residencial Cattai, 
Residencial Módena, Residen-
cial Corrocher, Recanto do 
Sol, Recanto das Rosas, Jardim 

Itália, Residencial Real Parque, 
Flamboyant, Portal dos Pilares, 
Jardim Esplanada e Centro (da 
linha do trem sentido Nova 
Cerquilho).

De 25 a 29 de janeiro, será  
atendidos o São Luiz, Vila São 
José, Paradiso, Green Ville, 
Parque das Árvores, Parque 
Alvorada, Vale do Sol, Galo de 
Ouro, Recanto da Colina, Re-
sidencial da Colina I e II, Vila 
Nossa Senhora de Lourdes, Ce-
cap e Centro (da linha do trem 
sentido Galo de Ouro). 

Já o recolhimento de podas 
e cortes de árvores em calça-
das deve ser solicitado pelo 
(15)3384-3470.

Fotos divulgação
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Neste início de novo mandato, o prefeito Vlamir Sandei anunciou a equipe que auxiliará a adminstração municipal nos próximos anos

COMPOSIÇÃO

Conheça a formação dos secretários municipais

Fotos divulgação PMT

Contador desde 2010 e 
pós-graduado em Controla-
doria e Finanças pelo INPG 

Piracicaba, Everton Miguel é 
o secretário de Finanças.

Cursou o Ensino Médio 
Profissionalizante na Esco-
la de Comércio “Professor 
Franklin Augusto Moura 
Campos” e Técnico de Conta-
bilidade em 1999. 

Possui mais de 15 anos 
de experiência em empresas 
de pequeno, médio e grande 
porte, como analista e con-
sultor contábil realizando 
trabalhos contábeis, financei-
ros, tributários e redução de 
custos, com foco na eficiên-
cia da gestão contábil.

Marcia Orsolini Tamer Pa-
ladini é secretária de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, 
sendo que desde 1984 está 
formada em Psicologia pela 
Universidade Metodista de Pi-
racicaba (Unimep). 

Também cursou o Ensino 
Médio na Escola Estadual “Plí-

nio Rodrigues de Morais”. 
Já exerceu atividades so-

ciais em creches, escolas e en-
tidades filantrópicas, visando 
o acompanhamento psicológi-
co das crianças que frequenta-
vam os locais. 

Atuou ainda na Diretoria 
Geral da Secretaria da Justiça 
do Estado de São Paulo, na 
análise de triagem e na emis-
são de parecer e encaminhan-
do de processos aos departa-
mentos competentes. 

Desenvolveu também 
trabalhos com dependentes 
químicos em clínicas de recu-
peração, visando a integração 
dos indivíduos de volta à so-
ciedade, assim como promove 
ações em uma empresa priva-
da, na área de licitações e de 
eventos. 

Formado em Direito pela 
Faculdade de Direito de Itu 
desde 1994, o secretário de 

Segurança e Trânsito, Nilson 
Bertola, cursou o Ensino Mé-
dio nas Escolas Estaduais “Plí-
nio Rodrigues de Morais” e 
“Regente Feijó”, em Itu. 

Cartorário por 47 anos, ser-
viu nos Cartórios de Registro 
de Imóveis, Tabelionato de No-
tas, Escrivania Cível e Criminal 
e de Registro Civil das Pessoas 
Naturais, além de atuar por 15 
anos como escrivão eleitoral 
na Comarca de Tietê. 

Atuou na Presidência do 
Clube Regatas por duas ges-
tões e no Rotary Club, exercen-
do o cargo pela terceira vez. 

Formado em Administra-
ção de Empresas pela FKB Ita-
petininga desde 2005 e com 
MBA em Gestão Empresarial 
pela Fundação Getúlio Vargas 
desde 2008, o secretário de 
Serviços é Luís Gonzaga Car-
niel, que também cursou o En-
sino Médio na Escola Estadual 

“Plínio Rodrigues de Morais”. 
No período de 1984 a 

2018, trabalhou como super-
visor da gestão de equipes de 
vendas e gerente de vendas 
sênior em uma tradicional 
empresa tieteense. 

Como empresário, pres-
tou serviços em franquias das 
Lojas Samsung coligadas à 
empresa de vendas de equipa-
mentos eletrônicos. 

Exerceu a função de ges-
tor geral de lojas, responsável 
pela compra, manutenção do 
padrão e administração da 
equipe, de grande empresa de 
vendas de eletroeletrônicos. 

Atuou ainda como admi-
nistrador de imóveis de alu-
guel, perito e avaliador na 
venda de imóveis, habilitado 
com Crecisp e CNAI. 

Nilza Bernardo Coutinho, 
formada em Química pela Fa-
culdade de Ciências e Letras 
de Avaré desde 1992 e licen-
ciada em Pedagogia pela Uni-
versidade Nove de Julho, de 
Botucatu, desde 2009, é secre-
tária de Educação.

Tem especialização em Pe-
dagogia Escolar, Supervisão, 

Orientação e Administração 
pela Faculdade Internacional 
de Curitiba e cursou o Ensino 
Médio Profissionalizante, na 
área de edificações, na Escola 
Municipal “Professor Carlos 
Bom”, em São Manuel. 

Já atuou na Biblioteca Mu-
nicipal de São Manuel e, em 
1992, iniciou-se na Educação 
Pública como professora de 
Matemática e Ciências para 
o Ensino Fundamental 2, em 
Areiópolis e São Manuel. 

Mudou-se para Tietê em 
1995 e passou a ministrar au-
las na disciplina de Química 
para o Ensino Médio na Escola 
Estadual “Plínio Rodrigues de 
Morais” até 2009. A partir de 
2010, na mesma unidade esco-
lar assumiu como vice-direto-
ra e, depois, diretora, aposen-
tando-se em 2019.

Respondendo interinamen-
te pela Secretaria de Saúde e 
Medicina Preventiva, Pedro de 
Paludeto Pasin é secretário de 
Esportes, Juventude e Lazer. 

Formado pela Fundação 
“Álvares Penteado”, no curso 
intensivo de Administração 
de Empresas desde 1983, é ba-
charel em Ciências Contábeis 
pela Faculdade de Ciências 
Contábeis de Itapetininga des-
de 1994. 

Também cursou o Ensino 
Médio na Escola Estadual “Plí-
nio Rodrigues de Morais” e  fez 
Técnico em Contabilidade na 
Escola Professor “Franklin Au-
gusto Moura Campos”, ambos 
em Tietê. 

Participa, regularmente, 
de cursos e palestras promo-
vidos pelo Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado 
de São Paulo, que constam do 

programa de Educação Profis-
sional continuada dos conta-
dores, somando-se aos cursos 
junto à Federação Brasileira 
das Associações de Bancos 
(Febraban), Divisão de Treina-
mento e Desenvolvimento do 
Banco Comércio e Indústria 
de São Paulo, IOB-Cursos de 
Legislação Empresarial, CPA- 
Orientação Contábil S/C Ltda., 
Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento Pessoal e Dialogus 
Estudos Avançados. 

Na área esportiva, possui 
um vasto histórico, destacan-
do-se no Comercial Futebol 
Clube nas categorias de base 
e em campeonatos profissio-
nais, sendo membro da Di-
retoria da Liga Tieteense de 
Futebol por 16 anos, na qual 
assumiu, por anos, a Presidên-
cia do Tribunal de Justiça. 

Esteve no motociclismo 
por 15 anos e chegou à Presi-
dência do Conselho Fiscal da 
Federação Paulista. 

Foi diretor do Tietê Espor-
tiva Clube (TEC) por seis anos, 
além de presidente do Conse-
lho Fiscal da Sociedade Recre-
ativa de Tietê por oito anos, 
presidente do Conselho Fiscal 
da Santa Casa do município 
por oito anos e membro titular 
da primeira Junta Administra-
tiva de Recursos de Infrações 
(Jari) de Tietê. 

Bacharel em Música Instru-
mento pela Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) 
desde 1991, Pedro Persone, 
mestre em Artes Musicais, em 
1996, pela Unicamp e doctor 
of musical arts, em 2006, pela 
Boston University College of 
Fine Arts., é o secretário de 
Cultura e Turismo. 

Possui Pós-doutorado pela 
Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” - Ins-
tituto de Artes, desde 2010, 
além de Pós-doutorado pela 
Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto 
(USP) desde 2016. 

Já atuou no Conservató-
rio Dramático e Musical “Dr. 
Carlos de Campos”, em Tatuí, 
como assessor pedagógico, 
professor de cravo e fortepia-
no, prática de orquestra, Músi-
ca de Câmara, Basso Contínuo 

e Práticas Interpretativas da 
Música Antiga; na Universi-
dade Federal de Santa Maria 
(UFSM), no RS Departamento 
de Música - CAL, como pro-
fessor-adjunto de Harmonia e 
Contraponto; na Unesp, como 
professor colaborador de Prá-
ticas Interpretativas dos Pe-
ríodos Barroco e Clássico; na 
Boston University Boston, MA 
College of Fine Arts, como pro-
fessor de Group Piano; no Con-
servatório Musical Brooklyn 
Paulista, como professor de 
Cravo e Basso Contínuo; e na 
Faculdade Santa Marcelina São 
Paulo, como professor de Mú-
sica de Câmara. 

É autor de cinco publica-
ções especializadas na área 
musical, três artigos e seis 
produções de Compact Discs, 
nacional e internacional, além 
de possuir obras literárias pu-
blicadas na Alemanha, Toron-
to, Cambridge e Curitiba.

NOTA - A nova chefe de 
Gabinete é Kelly Cristhine 
Coan, bacharel em Ciências 
Econômicas, formada pela 
Universidade Metodista de 
Piracicaba (Unimep), além de 
técnico em Administração pela 
Etec “Nelson Vianna” e Gestão 
de Atendimento pelo Centro 
Educacional Profissionalizante 
Reginaldo Oliveira (Cepro).

Formado em Direito pela 
Faculdade de Direito de Itu 
desde 1986, o secretário de 
Administração e Moderniza-
ção, Paulo Luiz Fuza, é pós-
-graduado em Administração 
Financeira pela Universidade 
Metodista de Piracicaba (Uni-
mep) e tem Master in Business 

Administration (MBA) em Ges-
tão de Empresas pela Funda-
ção “Getúlio Vargas”. 

Cursou o Ensino Médio e o 
Técnico em Contabilidade na 
Escola Técnica de Comércio 
“Professor Franklin Augusto 
Moura Campos” e Técnico em 
Mecânica na Escola Técnica 
“Dr. Nelson Alves Vianna”. 

Atuou como superinten-
dente regional de varejo da 
Nossa Caixa, de 1984 a  2009, 
e do Banco do Brasil, de 2009 a 
2016, bem como foi gerente de 
agência de Tietê, Tatuí, São Ca-
etano do Sul, São Paulo, Cam-
pinas, Limeira e Piracicaba. Na 
Superintendência, atendeu as 
regiões de Presidente Pruden-
te, Sorocaba, Mogi Guaçu, Li-
meira, Araraquara, Piracicaba 
e Rio Claro. 

O secretário-executivo do 
Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae), 
Reinaldo Martin Camargo é 
tecnólogo formado pela Fatec 
desde 1978, além de enge-
nheiro civil pela Faculdade de 

Engenharia de São Paulo des-
de 1982. Também cursou os 
Ensinos Fundamental e Médio 
na Escola Estadual “Plínio Ro-
drigues de Morais”. 

Já atuou como coordena-
dor do Instituto de Pesquisa 
Tecnológica (IPT) e, entre 1975 
a 1978, foi professor assisten-
te da Faculdade de Tecnologia 
de São Paulo. De 1978 a 2020, 
ocupou os cargos de gerente 
de manutenção, diretor co-
mercial e técnico em obras do 
metrô de São Paulo, barragens,  
áreas de drenagens, implanta-
ções de parques, áreas verdes 
e reflorestamento urbano nas 
Prefeituras de São Paulo, Mogi 
das Cruzes, Itaquaquecetuba e 
Itapecerica da Serra.

Formado em Administra-
ção, Gestão de Negócios e Ges-
tão Financeira pela Faculdade 
de Ciências Gerenciais de Itu 
(Ceunsp), Sulleiman Schiavi 
Nicolosi é o secretário de Go-
verno e Coordenação. Ele tam-

bém cursou o Ensino Médio e 
fez Magistério na Escola Esta-
dual “Plínio Rodrigues de Mo-
rais”, bem como Matemática e 
Ciências na OSE Itapetininga. 
Especializou-se nas áreas da 
Gestão Pública e Docência no 
Ensino Superior, em Sorocaba. 

Já atuou como professor 
em Itu, Cerquilho e Tietê e 
exerceu a vereança por dois 
mandatos. Além disso, por 
quatro vezes, trabalhou como 
dirigente em Secretariais Mu-
nicipais da Educação. É consul-
tor em Gestão Pública e Educa-
ção e autor das obras “Gestão 
Pública Educação Base para o 
Desenvolvimento” e “Sistema 
de Gestão da Qualidade na Ad-
ministração Pública”. 

Advogado formado pela 
Faculdade de Direito de Itu 
desde 1983, Valter José Con-
sorte responde pela Secretaria 
de Negócios Jurídicos. 

Já atuou por 30 anos nas 
áreas Civil, Criminal e Traba-

lhista, além de ter cursado o 
Ginasial e Magistério na Escola 
Estadual “Plínio Rodrigues de 
Morais”. 

É formado em Pedagogia e 
Gestão de Pessoal e, como ser-
vidor público, já trabalhou por 
30 anos na Prefeitura de Tie-
tê, iniciando suas atividades 
como office boy aos 17 anos e 
chegou ao cargo de diretor-ad-
ministrativo. 

Em Tietê, exerceu a vere-
ança em seis legislaturas, ou 
seja, por 24 anos, e foi eleito 
presidente da Câmara de Tietê 
para os períodos 1985/1986, 
1989/1990 e 1993/1994, as-
sim como acabou eleito vice-
-prefeito da cidade de Tietê em 
2000 e 2008.

Conforme prometido pelo prefeito de Tietê, Vlamir Sandei 
(PSDB), neste início de segundo mandato o secretariado muni-
cipal sofreu alterações com o objetivo de dar um novo fôlego e 
mais dinamismo aos trabalhos do Poder Executivo em prol do 

município e da população.
“Passada a eleição e definidos os novos secretários, iniciamos 

uma preparação para colocar nosso plano de governo em execu-
ção. Agora que equilibramos as finanças e organizamos a área 

administrativa, estamos prontos para o desenvolvimento”, des-
tacou o prefeito.

  A seguir, o jornal Nossa Folha traz a apresentação de cada 
secretário municipal: 

O secretário de Obras e 
Planejamento, Álvaro Flo-
riam Gebraiel Bellaz, é for-
mado em Engenharia Civil 
pela Escola de Engenharia de 
Piracicaba (EEP) desde 2016. 

Também é pós-graduando 
em Infraestrutura de Sane-
amento Básico do Centro de 
Pós-Graduação da Fundação 
Municipal de Ensino de Pira-
cicaba, além de ter cursado o 
Ensino Médio no Colégio Gra-
dual, em Tietê. 

Formado em Engenharia 
Florestal pela Faculdade de 
Agronomia e Engenharia Flo-

restal de Garça desde 2010, 
Rodrigo de Andrade Modolo 
é o secretário de Meio Ambien-
te, Agricultura e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semades). 
Ele também cursou o Ensino 
Médio na Escola Estadual “Plí-
nio Rodrigues de Morais” em 
Tietê. 

Consultor no Agronegócio 
nas áreas de silvicultura e re-
cuperação ambiental, possui 
experiência no manejo de mo-
tosserra, tratorista, fossa sép-
tica, agricultura de precisão, 
formação e manejo de pasta-
gens e viveiro florestal.
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ANIVERSARIANTES

Felipe Persona Lorençon
aniversariou ontem, 
dia 14, ao lado dos 

pais Camilla e Marcelo 
Lorençon e da irmã Luísa

Mellany Silva muda 
o calendário hoje, 15 
de janeiro, e recebe o 
carinho dos pais, dos 

familiares e dos amigos

Celso Arashiro celebra 
nova idade neste 

sábado, 16 de janeiro, 
na companhia dos 
familiares e amigo

O marido Juliano e o filho 
Gabriel parabenizam

Jéssica Grecchi por mais 
um ano de vida neste 
sábado, 16 de janeiro

Nilza Canatelli assopra 
velinhas amanhã, 16 de 
janeiro, e festeja a data 
com o marido Cuca, a 
filha e os familiares 

Danilo Lorenzeti festeja 
aniversário neste 

domingo, dia 17, com 
a esposa Gabi, o filho 
Matheus e a família

Ana Laura Tavares 
Dantas aniversaria 

hoje, 15 de janeiro, na 
companhia do marido 
Aristeu e familiares

Os pais Vicente e 
Goreti e a irmã Giovana 
enviam as felicitações 
para Rafaela Gardenal 
Pissinato hoje, dia 15

Elaine Scomparim rasga 
folhinha neste sábado, 
dia 16, com o marido 

Luís Freire e os os filhos 
Caique e Pedro

Juliana Faria Magrini 
Silva muda de idade 

amanhã, dia 16, com o 
marido Leandro Augusto 
e a filha Maria Eduarda 

O marido Cesar, os pais 
e os amigos do MiauJude 

parabenizaram Thais 
Casagrande pela nova 
idade amanhã, dia 16

Helena Pires celebra 
nova idade neste 

domingo, 17 de janeiro, 
na companhia dos pais 

e dos familiares

A esposa Adriana, o filho 
Miguel e a mãe Hilda

cumprimentam Fernando 
Búffalo pela nova idade 

hoje, 15 de janeiro

Adrieli Marques
será festejada pelo 

marido Fernando e pelos 
pais Tereza e Nivaldo 
amanhã, 16 de janeiro

Gabriela Vidotto Peres, 
filha de Daniel Patrocinio 

Peres e Telma Vidotto 
Cristo, completa três 

aninhos amanhã, dia 16

Katia Souto celebra 
seu aniversário neste 
sábado, 16 de janeiro, 

na companhia do marido, 
dos filhos e da família

Ana Paula Vaghetti 
aniversaria no domingo, 
17 de janeiro, e recebe o 
carinho do marido Michel 

e da filha Laura

Stela Malavasi Cesar 
recebe o carinho dos 
filhos Gui e Duda, do 

marido Wellington e da 
família no domingo, 17

Douglas Moretti recebe 
os parabéns da esposa 

Aline, dos filhos, dos pais 
e de toda a família nesta 

sexta, 15 de janeiro

O bolo desta sexta, 
15 de janeiro, será para 
Wellington Cassandre, 
que festeja a data com 
os filhos Luiza e Pedro

Everton Freitas Jr. 
brinda aniversário neste 
sábado, dia 16, ao lado 
dos pais Everton e Rose 
e da namorada Thaisa

Juliane Alves festeja 
mais um ano de vida 

amanhã, dia 16, ao lado 
do marido Adélcio, do 

filho Enrico e familiares

Toninha Almeida celebra 
mais um ano de vida 
amanhã, dia 16, com 

o marido Eduardo e os 
filhos Rafaela e Neto

Nair Martelini aniversaria 
neste domingo, 17, ao 

lado dos filhos Fernanda, 
Fabiana e Paulinho, dos 

netos e dos genros

Gerson Lopes celebra 
mais um ano de vida 
hoje, 15 de janeiro,

com a esposa Maria, a 
filha e os familiares

Araci Nocheli Vicentim 
aniversaria neste 

sábado, 16 de janeiro, 
junto do marido Geraldo, 

dos filhos e familiares

Gabriella Gibin, do Buffet 
César, assopra velinhas 

neste sábado, 16 de 
janeiro, junto do marido 

César e dos filhos

Lucimara Bettini 
aniversaria amanhã, 
16, com o namorado 

Geraldo, os filhos Gabi 
e Ricardo e os netos

Os familiares e amigos 
felicitam Cristina Fré 

Anacleto pela nova idade 
a ser brindada neste 

domingo, 17 de janeiro

Os pais Sylvinho e 
Marilda cumprimentam 
Talyta Martins Bonilha 
pelo aniversário neste 
domingo, 17 de janeiro

Júlia Cancian assopra 
velinhas hoje, 15 de 
janeiro, com os pais 

Judite e Zeco, o irmão 
Gustavo e família

Carla Stefani rasga 
folhinha amanhã, dia 16, 
e recebe todo o carinho 
das filhas, do netinho, 
do genro e da família

As filhas Celeste e 
Isadora parabenizam 
Glauce Fonceca pela 

nova idade comemorada 
amanhã, 16 de janeiro

Bolo de amanhã, dia 16, 
será para Marlei Zanette, 
que recebe os parabéns 

do marido Massimo e 
do filho Alessandro

A equipe da Imobiliária 
Simon e familiares 

parabenizam Daniel 
Simon pelo aniversário 
neste domingo, dia 17

Valdir Alves Lima rasga 
folhinha neste domingo, 
17 de janeiro, junto da 
esposa Stella Volpatto, 
dos filhos e da família
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ANIVERSARIANTES

Bianca Tavares 
Tomazela, filha de Olga 

e Leandro, completa dois 
anos na segunda, dia 18, 

junto dos familiares

César Guitte assopra 
velinhas na segunda, 18, 

com os pais Lazinho e 
Ivone, o filho Vinicius, 

familiares e amigos

Diole Malavasi Sebastiani 
comemora aniversário na 
segunda, dia 18, ao lado 
do marido Claudio, dos 

filhos e dos netos 

Fernando Scudeler troca 
de idade na segunda, 

18 de janeiro, e brinda 
a data especial com a 
família e os amigos

O marido Felipe Augusto 
e os filhos Davi e Clara

parabenizam Gisele 
Costa pelo níver na 

segunda, 18 de janeiro

José Massuia aniversaria 
na segunda, dia 18, junto 

da esposa Rafaela, dos 
filhos Pedro e Mariana 

e dos familiares

Luis Alberto Bergamim 
(Berga) assopra velinhas 

na segunda, dia 18, e 
recebe o carinho dos 

filhos e de toda a família

Os pais, os familiares e 
os amigos enviam beijos 

e abraços à Mariuxa 
Biscaro Uliana na 

segunda, 18 de janeiro

Paula Biagioni Grecchi 
vai trocar de idade na 

segunda, 18, ao lado dos 
pais Paulo e Angélica, do 

marido Plínio e família

Stella Brandolise 
comemora aniversário na 
segunda, 18 de janeiro, 
e recebe as felicitações 
dos familiares e amigos

Valdirene Mendes brinda 
aniversário na segunda, 
18 de janeiro, junto do 
marido Ulysses, da filha 

Carol e da família

Vinícius Mantuaneli 
rasga folhinha na 

segunda, 18 de janeiro, 
na companhia da 

namorada Francine

Amélio Infante Neto 
completa 14 anos na 

terça, 19 de janeiro, e 
recebe o carinho da mãe 

Luciana e da família

Ana Lucia Vizioni faz 
aniversário na terça, 
dia 19, junto dos pais 

Lwzyano e Alba Regina e 
do irmão Guilherme

O marido Michel e os 
filhos Miguel e Manuela 

parabenizam Camila 
Vidotto Catto pela nova 
idade na terça, dia 19

Bolo da terça, dia 19, 
será para Dila Marcon, 

que festeja a data com o 
marido Danilo, a filha e 

toda a família

Diva Moraes recebe o 
carinho da esposa Vânia, 
das filhas Alessandra e 

Aline e dos familiares na 
terça, 19 de janeiro

Eliseu Aparecido Silva 
completa mais um ano 
de vida na terça, 19 de 
janeiro, na companhia 
da esposa e dos filhos

A mãe Cida, a família e 
os amigos parabenizam
João Paulo Colaço pelo 
aniversário na próxima 

terça, 19 de janeiro

Laura Biscaro Vieira 
rasga folhinha na terça, 

dia 19, ao lado do 
pai Gabemar, da mãe 

Simone e da irmã Júlia

Maria Antonia Scudeler 
celebra mais um ano de 

vida na terça, dia 19, 
com o marido, as filhas, 

os genros e os netos

O marido Ângelo, o 
filho Gabriel e a família 

parabenizam Mônica 
Ribeiro pelo níver na 
terça, 19 de janeiro

Paulo Romano 
Schincariol vai trocar de 

idade neste domingo, 
dia 19, junto da esposa, 
da filha e dos familiares

Thiago Steigel irá 
assoprar velinhas na 

terça, 19 de janeiro, e 
recebe as felicitações da 

família e dos amigos

A esposa Lígia, o filho 
André e os amigos

cumprimentam Valdir 
Dainez por mais um ano 
de vida na terça, dia 19

Athayde Daniel completa 
89 anos na quarta, 

dia 20, e celebra a data 
com a esposa Doralice, 
os filhos e familiares

Érica Marchesi de 
Oliveira aniversaria na 
quarta, dia 20, junto do 
marido Marcel, da filha 

Bruna e da família

Denice Antonietti Chagas 
vai mudar de idade na 

quarta, 20 de janeiro, ao 
lado dos pais Luiz e Nice, 

do marido e da família

Lucca Teixeira Costa 
Santos completa seis 

anos na quarta, dia 20, 
na companhia da mãe 
Carina e da avó Ana

A esposa Josi, a filha 
Rafaela e familiares 

parabenizam Marcelo 
Luciano Nassute na 

quarta, 20 de janeiro

Maria Luiza Piai 
completa cinco anos na 
quarta, 20 de janeiro, 
junto dos pais Aline e 

Edison e familiares

Tião Bete rasga folhinha 
na quarta, 20 de janeiro, 
na companhia da esposa 
Jane, da filha Marina, do 
genro e de toda a família

Mariana Almeida Pazotto 
vai assoprar velinhas na 
quarta, dia 20, ao lado 
do marido Márcio, do 
filho Antonio e família

Carlos Reginato brinda 
nova idade na quinta, 

21 de janeiro, e recebe 
as felicitações dos pais, 
das irmãs e familiares

O marido Otávio e 
os filhos Maria Rita e 
Augusto parabenizam 
Natália Botêga Foltran 

na quarta, dia 20

Claudia Pilon vai 
aniversariar na quinta, 

21 de janeiro, ao lado da 
mãe Lígia, dos filhos, do 
namorado e da família

Santina Brunheroto 
Correia rasga folhinha na 
quarta, dia 20, e recebe 

os cumprimentos do 
marido e dos filhos

A esposa Juliana e 
familiares felicitam 

Gilson Machado (Gilsão 
Paeh) pelo aniversário 

na quinta, 21 de janeiro

Sergio Casanova será 
festejado na quarta, 
20 de janeiro, pela 

esposa Ana Flávia, pela 
filha Isadora e família

Leandro Tomazela troca 
de idade na quinta, 21, 
junto da esposa Olga, 

da filha Bianca, dos pais 
Ana e Américo e da irmã 

Terezinha Batista troca 
de idade na próxima 

quarta, 20 de janeiro, e 
comemora a data com os 

familiares e os amigos

O marido Tasso (Xará), 
os filhos e toda a família 

enviam os parabéns 
para Maria Regina Sousa 
Campos na terça, dia 21
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Maria e Francisco Xuxa e Terezinha Felipe e Débora Sérgio e Mariana

Luciana e Márcio Marta e Alexandre Araci e Geraldo Fabiana e Tio

Palmira e
Luiz Alcides

Irene e
Wilson

Kleber e
Lídia

Ju Amaral e 
Luciana

Carla e
Dingue

Marie 
e Guto

Luiz e
Flor

Tatiane e
Flavio

Diva e
Vânia

Eduardo e 
Jênyce

BODAS

Em São Bernardo do Campo, Maria Apareci-
da Biscaro Biagioni e Francisco Ângelo Biagioni 
brindaram 53 anos de união, em 6 de janeiro, 
junto dos filhos Marcia, Júnior e Meire. 

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

Em Tietê, Roberto Dal Pozzo (Xuxa) e Tere-
zinha Piovesan Dal Pozzo celebram 52 anos de 
casados hoje, 15 de janeiro, ao lado dos filhos 
Alessandra (Xuxinha), Júnior, Ida Maria e Henri-
que Ângelo. O Nossa Folha envia as felicitações 
pelas Bodas de Alexandrita!

Em Cerquilho, Felipe Roberto dos Santos 
e Débora Moretti festejam 21 anos de amor e 
cumplicidade hoje, 15 de janeiro, na companhia 
dos filhos Matteo, Martina e Luca. 

Seguem do Nossa Folha os parabéns pelas 
Bodas de Indicolita!

Em Laranjal Paulista, Sérgio Honório e Ma-
riana Zanella Honório completarão 22 anos de 
matrimônio hoje, 15 de janeiro.

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

Em Cerquilho, Luciana da Silva Pinto Luvi-
zotto e Márcio Luiz Luvizotto brindam 22 anos 
de união hoje, 15 de janeiro, junto das filhas 
Isabella e Giovanna e familiares. 

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

Em Tietê, Marta Maria Rodrigues Santarossa 
e Alexandre Dal Pozzo Santarossa celebrarão 23 
anos de casados neste sábado, 16 de janeiro, ao 
lado do filho Xandinho e família. 

O Nossa Folha envia as felicitações pelas Bo-
das de Andaluzita!

Em Tietê, Araci Noqueli Vicentim e Geral-
do de Celestrin Vicentim festejarão 42 anos de 
amor e cumplicidade amanhã, 16 de janeiro, 
na companhia dos filhos Rodrigo, Reginaldo e 
Regiane e família. Seguem do Nossa Folha os 
parabéns pelas Bodas de Espessartita!

Em Tietê, Fabiana Bricoli e Juninho Candoia 
(Tio) completarão 11 anos de matrimônio neste 
sábado, 16 de janeiro, e receberão o carinho dos 
filhos Isabella e Pedro.

O jornal Nossa Folha felicita o casal pelas 
Bodas de Almandina!

Em Tietê, Palmira Bernardes e 
Luiz Alcides Bernardes brindarão 47 
anos de união neste domingo, 17 de 
janeiro, junto dos filhos Fabiano e 
Fagner, das noras Alessandra e Débo-
ra e dos netos Ana Laura, Ana Beatriz 
e Matheus. Parabéns pelas Bodas de 
Diamante Negro!

Em Tietê, Irene Carnelós Brugne-
roto e Wilson Cagali Brugneroto cele-
brarão 51 anos de casados no domin-
go, 17 de janeiro, ao lado dos filhos 
Ed e Edvaldo, das noras Renata e Ro-
selaine e dos netos Carolina, Rafaela 
e Enrico. O Nossa Folha envia as fe-
licitações pelas Bodas de Crisoberilo!

Em Cerquilho, Kleber de Santana 
Souza e Lídia Souza festejarão 19 
anos de amor e cumplicidade na se-
gunda, 18 de janeiro, na companhia 
da filha Sofia e familiares.

Seguem da redação do jornal Nos-
sa Folha os parabéns pelas Bodas de 
Kunzita!

Em Tietê, Luís Antonio do Amaral 
Junior (Ju Amaral) e Luciana Baiardi 
Dias Ferraz completarão 14 anos de 
matrimônio na terça, 19 de janeiro, e 
receberão o carinho dos filhos Pedro 
e Laura e da família.

O jornal Nossa Folha felicita o ca-
sal pelas Bodas de Quartzo Rosa! 

Em Tietê, Carla Zaia e Arnaldo 
Benedito Orsolini Filho (Dingue) co-
memorarão 15 anos de casamento na 
quarta, 20 de janeiro, com os filhos 
Marina e Arnaldo (Didi) e familiares.

Recebam os cumprimentos do 
jornal Nossa Folha pelas Bodas de 
Água Marinha!

Em Tietê, Marie Pereira Leite Pa-
ladini e Guto Paladini brindarão 25 
anos de união na quarta, 20 de janei-
ro, junto da filha Fernanda e de toda 
a família.

Os amigos do jornal Nossa Folha 
cumprimentam o casal pelas Bodas 
de Prata!

Em Cerquilho, Benedito Luiz da 
Silva e Flor Estanislau celebrarão 31 
anos de casados na quarta, 20 de ja-
neiro, ao lado dos filhos Taís e Renan, 
da neta Laura e familiares.

A equipe do jornal Nossa Folha 
envia as felicitações pelas Bodas de 
Hiddenita!

Em Cerquilho, Tatiane Retomo e 
Flavio Junio Barbosa dos Santos fes-
tejarão três anos de amor e cumpli-
cidade na quarta, 20 de janeiro, na 
companhia do filho Lucas e família.

Seguem da redação do jornal Nos-
sa Folha os parabéns pelas Bodas de 
Green Gold!

Em Tietê, Vânia Bufo de Moraes e 
Diva Moraes completarão 32 anos de 
matrimônio na próxima quinta, 21 de 
janeiro, e receberão todo o carinho 
das filhas Aline e Alessandra e dos 
familiares.

O jornal Nossa Folha felicita o ca-
sal pelas Bodas de Rodolita!

Em Cerquilho, Eduardo Cunha e 
Jênyce Reginato da Cunha comemo-
rarão 16 anos de casamento na quin-
ta, 21 de janeiro, com as filhas Maria 
Vitória e Maria Clara.

Recebam os cumprimentos do 
jornal Nossa Folha pelas Bodas de 
Pérola de Água Doce!
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ANIVERSARIANTES

Matheus Melaré Zamuner 
completa 11 anos na 

quinta, dia 21, ao lado 
do pais Vivian e Rafael

e do irmão Lucas

Nagib Jacob festeja 
mais um ano de vida na 
quinta, 21 de janeiro, 

na companhia dos 
familiares e amigos

Padre Valdir Machia 
Serafim aniversaria na 
quinta, dia 21, e recebe 
as felicitações de toda a 

comunidade religiosa

O filho João, a família e 
os amigos parabenizam
Silvia Marli Gaiotto pela 
nova idade na quinta, 

21 de janeiro

Os parabéns da quinta, 
21 de janeiro, serão 

para Shenia Britto, que 
comemora a data com 

o pai e as filhas

Thiago Vicentin brinda 
com a esposa Mariana, 
o filho João Pedro e a 

família na quinta, 
21 de janeiro
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Aurora Moniz Alves José GabrielIsabella Amorim
NASCIMENTO BATIZADO

Aurora Moniz Alves, filha de Alinne Moniz Alves e João Mario 
Belaz Alves, nasceu em 29 de dezembro do ano passado, na Ma-
ternidade do Hospital Unimed, em Piracicaba.

 São seus avós maternos Maria Aparecida Peron Moniz e Adal-
berto Moniz e, os avós paternos, Celina Belaz Alves e João Alves 
Filho. Toda a família está em festa com a chegada da Aurora!

Divulgação Thiago Barros Fotografia

José Gabriel Freitas Alves, filho de Sidnei Aparecido Ferraz 
Alves e Naiara Cristina de Freitas e afilhado de Luiz Fernando 
do Amaral Cunha e Jucelia Pereira Nunes, foi batizado pelo 
diácono Alexandre Catto.

Cerimônia foi realizada no domingo, 10 de janeiro, na igre-
ja matriz da Paróquia Santíssima Trindade, em Tietê. 

O diácono Alexandre Catto batizou Isabella Floriam Amorim, 
filha de Juliana Molina Floriam e Julio Cesar Juarez Amorim, no 
domingo, 10 de janeiro, na igreja matriz da Paróquia Santíssima 
Trindade, em Tietê. Os padrinhos de batismo foram Maura Algeo 
Molina Floriam e Luis Carlos Floriam e, de consagração, Jéssica 
Chinelatto e Luis Carlos Floriam Junior

BATIZADO

Janiana Paula Fotografia

Faculdade Cerquilho tem prova online para o Vestibular 2021
ENSINO SUPERIOR

A Faculdade Cerquilho 
(FAC), que tem como diretora-
-adjunta Ana Cláudia Leite Mo-
neia e é do Grupo Educacional 
Faveni, anunciou que abriu as 
inscrições para o Vestibular de 
Verão do 1º Semestre de 2021 
com prova online pelo www.fa-
culdadecerquilho.com.br.

Os cursos de graduação 

presenciais oferecidos são: Di-
reito, Psicologia, Enfermagem, 
Odontologia e Engenharia Ci-
vil, todos devidamente autori-
zados pelo Ministério da Edu-
cação (MEC).

“O processo seletivo é mui-
to simples! Basta o interessa-
do fazer a inscrição pelo site, 
escolher data e horário e rea-
lizar a prova. O resultado sai 
em até 48 horas e o candidato 
é informado para realizar sua 
matrícula”, destacou a direto-
ra-adjunta da FAC.

Vale ressaltar ainda que o 
Grupo Faveni atua há quase 
20 anos no segmento da Edu-
cação Superior em graduação 
e pós-graduação com vasta 
experiência nas ações acadê-
micas e escolheu Cerquilho 
por considerá-la município 
com grande desenvolvimento 
social e econômico e por estar 
localizada em uma região que 

é capaz de acolher a demanda 
das demais cidades, com fácil 
acesso.

Ainda segundo informou 
Ana Moneia, o corpo docente 
da FAC é formado por pro-
fessores com experiência em 
Ensino Superior, com titulação 
de mestres ou doutores, com 
íntimo conhecimento do pro-
jeto pedagógico de cada curso. 
“Temos um projeto pedagó-
gico inovador, corpo docente 
altamente qualificado, biblio-
teca e laboratórios completos 
e inovadores, prédio adequa-
do e bem localizado na cidade. 
Portanto, possuímos todas as 
condições para oferecer aos 
nossos alunos um ensino de 
qualidade, proporcionando a 
formação de um profissional 
com alta competência e com-
promisso com o desenvolvi-
mento do País”, pontou a dire-
tora-adjunta.  

Ainda de acordo com Ana 
Moneia, a FAC se propõe a 
contribuir para o atendimento 
das necessidades educacio-
nais, culturais e de desenvolvi-
mento científico, tecnológico, 
econômico e social da comuni-
dade em que se insere, dentro 
das seguintes diretrizes bási-
cas: expandir o ensino de gra-
duação, implantando novos 
cursos em áreas de interesse 
para o atendimento da deman-
da regional; consolidar o ensi-
no de pós-graduação no nível 
de especialização e estimular 
as atividades de pesquisa e ex-
tensão em áreas de interesse 
para o desenvolvimento local 
e regional, com a participação 
de professores e alunos.

A FAC está instalada na 
avenida Prefeito Antônio Sou-
to, 191, no Jardim Itália, em 
Cerquilho. Telefone para in-
formações é o (15)3284-1775.

Fotos divulgação



Milton Soares de Camar-
go, filho de Olímpio Alves de 
Camargo e Júlia Soares de Al-
meida, nasceu em 12 de agos-
to do ano de 1932, no municí-
pio de Tietê.

Quando criança, fez o cur-
so primário no Grupo Escolar 
“Luiz Antunes” e, neste am-
biente, se destacou como alu-
no exemplar. Ainda nesta épo-
ca, também mostrou grande 
aptidão para os esportes, sen-
do o futebol e a natação seus 
preferidos. Na escola “Plínio 
Rodrigues de Morais”, cursou 
o ginasial e foi reconhecido 
como estudante aplicado e in-
teressado em adquirir conhe-
cimento. 

Na época da juventude, co-
nheceu Beatriz Rodrigues Al-
ves, ficou noivo e casou-se em 
6 de janeiro do ano de 1957. 
Desta união, nasceram os fi-
lhos Milton, Lavínia e Fausto.

Como educador, Milton 
Soares de Camargo lecionou 
em municípios como Presi-
dente Bernardes, Martinópo-
lis, Itariri, Porto Feliz e, pos-
teriormente, retornou a Tietê 
e, na escola “Luiz Antunes”, 
permaneceu trabalhando por 
30 anos. 

Este tieteense exerceu com 
dedicação seu Magistério, ul-
trapassando os limites da sala 
de aula. Criou hortas, escotis-
mo, fanfarras e gincanas es-
portivas.

Nas unidades escolares 
em que lecionou, quer como 
substituto ou professor efe-
tivo, deu o melhor de si, pois 
considerava os alunos como 
filhos e sua responsabilidade 

era notória. Suas aulas eram 
sempre criativas. Tanto que 
até hoje seus alunos recor-
dam-se de um exemplo clás-
sico que ocorreu quando ele 
quebrou um pedaço de ma-
deira com um golpe de karatê, 
mostrando que o todo foi di-
vidido em duas frações.

Milton Soares de Camar-
go também foi divulgador do 
folclore de Tietê, principal-
mente sobre o Rio Tietê, que 
frequentou desde a infância 
e, posteriormente, com seus 
filhos e amigos de pescaria.

Participou, ainda, de todas 
as escolas de samba de Tietê e 
incentivou gerações na práti-
ca do esporte, principalmente 
em competições. Seu objetivo 
era sempre alcançado: ocupar 
a mente dos jovens.

Milton Soares de Camargo 
veio a falecer em 21 de julho 
do ano de 2008.

Vale lembrar que a Escola 
Municipal de Educação Básica 
(Emeb) “Professor Milton Soa-
res de Camargo” fica instala-
da na rua João Alves, 101, no 
Jardim Santa Cruz, em Tietê, 
e atende em tempo integral os 
alunos do Ciclo I, do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental.

Além de professor, o marido da Beatriz e pai do Milton, da Lavínia e do Fausto tornou-se esportista e divulgador do folclore e do Rio Tietê

Saiba quem foi Milton Soares de Camargo

 Faleceu em 21 de julho de 2008
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Perfil entrevista 
Diego Sanches

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha desta 
edição é bastante nostálgico 
para quem viveu o auge dos 
circos e pede que abram-se as 
cortinas para as apresentações 
cômicas ou para os dramas 
encenados, que povoam oa 
sonhos e as fantasias daquele 
público. 

Era tempo da população 
interiorana ficar acordada 
até mais tarde. Afinal, o circo 
trazia novas ilusões e muita 
alegria para toda a família. 
Normalmente, o comentário 
era sempre o mesmo; as apre-
sentações eram espetaculares, 
melhores que as anteriores, 
nunca tinha acontecido nada 
igual. Quando o circo partia, 
ficavam as saudades, as lem-
branças e os comentários du-
radouros.

Com esta foto relíquia des-
tas crianças não identificadas, 
recordemos do Circo Teatro 
Piranha, que era um remanes-
cente dos circos-teatro que 
itineravam pelo interior do Es-
tado de São Paulo no passado 
e, em muitas oportunidades, 
esteve em Tietê e Cerquilho. 
Sob o comando do ator e em-
presário circense, Waldemar 
Dias, o Circo Teatro Piranha 
foi criado em 1954, com uma 
trupe formada predominante-
mente pela sua família, além 
também da participação de 
outros atores. 

Ativo até o ano de 2003 
por seus familiares após o fa-
lecimento do palhaço Piranha, 

o circo voltou a apresentar-se 
em fins de 2004, no bairro 
Tupi, em Piracicaba, graças a 
um prêmio recebido da Funda-
ção Nacional de Artes (Funar-
te), “Estímulo ao Circo 2004”.

Por um tempo, Luís Joia 
Ramos (o palhaço Serelepe) e 
Márcia Helena Dias Joia Ramos 
assumiram a direção do hoje 
extinto Circo do Piranha. 

A Noiva do Defunto, por 
exemplo, foi uma história que, 
durante muito tempo, só foi 
vista sob a lona do Circo Pira-
nha.

Hoje, infelizmente, por fal-
ta de políticas públicas pouco 
resta das tradicionais famílias 
circenses. O circo, que era um 
dos divertimentos populares 
mais antigos, hoje está prati-
camente no fim, embora ainda 
existam companhias que lu-
tam bravamente para sobrevi-
ver. 

Empobrecidas, sem apoio 
algum, estas insistem em tur-
nês através do imenso territó-
rio brasileiro, colhendo, cada 
vez mais insucessos pela falta 
de público. O que torna-se uma 

aventura trabalhosa e onerosa. 
É certo que o circo jamais 

morrerá por completo, mas 
perde, cada vez mais, o caráter 
popular e será mais seletivo, 
direcionado aos espetáculos 
fantásticos das redes televisi-
vas e de alta tecnologia. 

Vale lembrar que no You-
Tube tem um vídeo docu-
mentário, intitulado “Circo do 
Piranha”, seguido de debate 
com o diretor Thiago Altafini e 
com Luis Jóia Ramos (palhaço 
Serelepe), que vale a pena ser 
assistido.

Arquivo internet

ESPECIAL

Nascido em 14 de abril 
de 1984, na Maternidade da 
Santa Casa de Campinas, Die-
go Sanches é filho da Marcia 
Gaiotto Sanches e do Ernan-
des Sanches (in memoriam) e 
tem uma irmã, a Cintia.

Bacharel em Direito e 
Pós-Graduado em Direito 
Contratual, lidera seu pró-
prio escritório. 

Eu sou? Extremamente 
sincero e complexo. Citando 
Raul Seixas: Sou raso, largo, 
profundo.

Sinônimo de beleza? Um 
belo pôr do sol.

Cantor e cantora? Mui-
tos! Vou falar os que me vie-
ram agora: Nick Cave e Beth Gibbons (Portishead).

Ator e atriz? Denzel Washington e Scarlett Johansson.
Sonho? Sinceramente? Queria mesmo era passar o resto da 

vida viajando.
Amor? Por viagens.
Solidão? Muitas vezes, a melhor companhia. Depois de um 

tempo a gente aprende a conviver consigo e isso é libertador.
Deus? Deve estar muito chateado com os “fiéis” infiéis que 

num dia o dizem amar e seguir suas doutrinas, noutro celebram 
a atos de contramão. Um padrão decadente do ser humano.

Religião? Católico por eleição parental. Não sigo, mas respei-
to. Admiro e acredito muito na Doutrina Espírita e me considero 
de uma religião plural onde nada seja imposto ou exigido, nem 
que seja como moeda de troca ou de destaque popular. Respeito 
opiniões contrárias, mas não preciso concordar com elas.

Filme? Gosto de vários e de muitos estilos. Se for do Taranti-
no, Tim Burton, Robert Rodriguez e Christopher Nolan é bingo na 
certa. Vou dar créditos para um filme nacional que admiro muito: 
O Homem que Enfrentou o Diabo e O Homem da Capa Preta.

Sonho de consumo? Material? Gostaria de passar o resto da 
vida fazendo cruzeiros pelo mundo. Do ponto de vista humano? 
Viver numa sociedade mais equilibrada e justa. Mas isto é utopia. 
Bem, minha parte eu faço!

Defeito? Por sorte, tenho inúmeros! Uma coisa que desejo é 
nunca ser perfeito. Mas respondendo a pergunta, sou muito deta-
lhista e exigente comigo mesmo e isso, às vezes, acaba não sendo 
muito bom. Com o tempo, aprendi a ser mais leve. 

Qualidade? Sou ariano!
Lugar? Tenho um caso seríssimo de muito amor por St Maar-

ten, meu lugar preferido (até agora)!
Lazer? Passear de uma forma geral. Se pudesse, seria viajar 

o tempo todo. Durante este período de pandemia, estou me cui-
dando e optei por investir na parte intelectual.

Qual é o seu livro de cabeceira? Os quatro compromissos: O 
livro da Filosofia Tolteca - Um guia prático para a liberdade pes-
soal. Uma recomendação do meu amigo e psicanalista, Dr Nilton, 
de Tietê, que me ajudou a ver a vida de outra forma e me libertar.

Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Piloto aero-
náutico (um verdadeiro sonho!)

Momento da vida para repetir? Nenhum, pois todos são úni-
cos, então aproveito ao máximo cada momento para nunca me 
arrepender.

Alegria? Minhas conquistas, fruto exclusivo do meu empe-
nho.

Tristeza? É opcional! Há momentos que temos que a encarar, 
mas cabe a cada um decidir se a domina ou se é dominado.

Decepção? É um sentimento complexo e depende do ponto 
de vista. Se falarmos de pessoas, errados seremos nós em acredi-
tar que essa ou aquela pessoa que você tanto amava te decepcio-
nou. Ela simplesmente foi ela o tempo todo. Você que a idealizou 
sob o olhar que queria. Então, aceite os indivíduos como eles são 
e se cerque daqueles que lhe fazem bem. Acredite mais em você 
e siga levemente sua jornada.

Receita contra o tédio? Gosto muito de filmes e de leitura 
contemporânea. 

Tem saudades do quê? Saudade é uma palavra única em 
nosso idioma. Assim como a palavra paixão, saudade também 
remete a “dor”, “solidão”, “melancolia”. É uma palavra e senti-
mento que eu evito. Posso mudar o sentido? Eu me recordo com 
muita felicidade os bons momentos que já vivi. É um exercício de 
libertação pensar dessa forma. Você “tira” a dor e a troca por um 
sentimento bom. O corpo e mente agradecem!

Amizade é? Equilíbrio.
Um(a) amigo(a) especial? Alguns em determinadas fases da 

vida e meus pais, do princípio ao fim.
Palavra que riscaria do vocabulário? Dor.
Ídolo? Não tenho, nunca tive.
Frase? “Non Ducor Duco” (Não sou conduzido, conduzo). 

Está no Brasão de São Paulo e representa muito do que eu sou.
Nota 10 para: ninguém. Atingir o 10 é atingir a perfeição e 

isso não existe, exceto para aqueles que a soberba é enraizada 
no caráter.

Nota zero para: muitas pessoas que já perderam sua huma-
nidade para o egoísmo e para o individualismo e para muitas 
empresas com políticas e discursos para jogaram confete em si, 
ao passo que sua realidade é apenas vitrine e fantasiosa.

Um grande homem ou uma grande mulher? São muitos 
anos de história para eleger apenas uma ou outra pessoa, con-
corda? Mas eu admiro absolutamente Barack Obama e todas as 
mulheres que lutam todo dia pelo seu espaço, pela sua voz, pela 
sua representatividade, que lutam contra o feminicídio. Aquelas 
que você olha, para e pensa: “Putz, essas sim têm o pé no mundo 
atual”. Machistas piram ao ler isso, mas o propósito é este mes-
mo! Não vim a este mundo para agradar ninguém!

Planos para o futuro? Jamais falo sobre isso abertamente até 
que a missão esteja implementada. Muita gente torce contra e 
mesmo que eu não acredite e não dê a mínima para isso, meus 
planos são feitos comigo mesmo.

Recado? Menos hipocrisia, por favor!

Por Antonio Carlos de Oliveira, licenciado em Biologia pela Unimep

A magia das formaturas ginasianas

Adotando-se a repristina-
ção como ensejo, o ano letivo 
das antigas escolas ginasiais 
encerrava-se com a cerimônia 
apoteótica da formatura dos 
alunos. Foi o que ocorreu em 
14 de dezembro de 1969, no 
Ginásio Industrial Estadual, 
em Piracicaba. 

Por ser um curso com va-
gas reduzidas, o quadro dis-
cente era dividido em uma 
turma diurna para as mulhe-
res e outra noturna para os 
homens, na qual me incluo em 
um contingente de 35 alunos, 
com idades variadas, sendo 
que 19 deles tinham em seus 
nomes Antônio Carlos.

Diante deste número, era 
preciso que o professor os 
chamassem pelo sobrenome 

e, quando conduzida de forma 
rápida, a chamada produzia 
situações de risos na sala de 
aula, contornada de imediato 
por ele. 

Passados 50 anos desta  
formatura, a turma se disse-
minou e, de vez em quando, 
eu encontro com algum deles. 
Efetivamente este convívio 
diário era por afinidades que 
nasciam do nada em uma re-
lação de contato e presença si-
multâneos. Claro, cada um no 
seu caminho! 

Conjeturando as amizades 
antigas, isso desempenhou 
um papel importante na nossa 
vida, o que gerou a existência 
de confraternização, princi-
palmente nos aniversários de 
formaturas. Foi o caso das tur-

mas de 1969 da Escola “Plínio 
Rodrigues de Morais”, em Tie-
tê, no Restaurante “Veia”, em 
2019. Naquela data, compareci 
mediante convite em comemo-
ração aos 50 anos da formatu-
ra deles. 

Posso afirmar que meu 
“ego” se glorificou com a fes-
ta programada e, para tanto, 
justifico eram a mesma data, 
o mesmo dezembro, o mes-
mo ritual, a mesma música, o 
mesmo traje, a mesma idade, 
o mesmo gosto, o mesmo ca-
belo, enfim, tudo numa simi-
laridade única, o que os dife-
renciava nesta comemoração 
eram a escola e a cidade.

Foi um encontro idealizado 
e concretizado pelos mesmos 
alunos da época, sem protoco-

los, nem atas, só para relem-
brar os deslumbramentos e 
emoções da então juventude. 
Nos bate-papos não se falava 
no amanhã nem no futuro, 
mas validava o momento pre-
sente. O tempo levou alguns, 
outros se perderam nas suas 
trajetórias por eles idealiza-
das. Mas, os descobertos e pre-
sentes tinham o coração farto 
de satisfação plena naquela 
noite. 

Que mensagem eu quero 
deixar com este texto? Que 
para mim, amizades não se 
envelhecem! Na verdade, se 
sinceras, eternizam em fotos 
com legenda. De coração, o 
que valem é a magia e a nostal-
gia do tempo vivido na esfera 
do hoje.

ESPAÇO ABERTO
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