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Trabalho 
de PMs
recebem
destaque

Município
imuniza
nesta
sexta

EM TIETÊ

COVID-19

O 50º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior, como for-
ma de reconhecimento e mo-
tivação dos seus policiais mi-
litares, promoveu cerimônia 
de valorização profissional 
na quinta, 7 de outubro, no 
município de Tietê,  quando 
prestou homenagem  aos ca-
bos Macoris e Moretto, pelo 
no desempenho das funções.                                                                                                                                         
                                 Página 3

A Secretaria de Saúde de 
Tietê anunciou que haverá 
vacinação nesta sexta, 15 de 
outubro, a partir das 8 horas. 
Será aplicada a segunda dose 
da AstraZeneca para aqueles 
que tomaram a primeira dose 
até 19 de julho e para os fal-
tosos, além de atender idosos 
com 75 anos ou mais e pesso-
as com alto grau de imunossu-
pressão. A imunização ocorre 
no ginásio “Acácio Ferraz”.  
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Deputado federal teve seu trabalho enaltecido perante a entidade

RECONHECIMENTO

Santa Casa de Tietê 
presta homenagem

DESTAQUE - A Diretoria 
Administrativa da Santa Casa 
de Tietê, na presença dos seus 
membros e do prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB) e do presidente 
da Câmara Municipal, Alfre-

do Melaré (PL), esteve reunida 
para homenagear o deputado 
federal Guiga Peixoto (PSL) em 
razão das emendas parlamen-
tares, que somadas alcançam 
R$1.420.000,00. 

Cerimômia ocorreu ontem, 
14 de outubro, no salão nobre 
da Santa Casa, e esteve sob o 
comando do presidente do 
hospital e do diretor-superin-
tendente.                 Página 4

Guiga Peixoto discursou ao lado de autoridades municipais
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Bicadinhas da semana 

Semeie o bem!

PARA ENCERRAR

Hoje, mais que nunca, o mundo precisa de líderes que enten-
dam as pessoas e promovam a integração dos povos. Vivemos 
uma era de oportunidades, onde tudo está absolutamente em 
teste, inclusive nós. Vendo o mundo à nossa volta, recebemos 
mensagens negativas de todo tipo. Crise, corrupção, violência, 
desemprego, desconfiança, doença, pessimismo, infelicidade, 
desamor, desânimo, discórdia, guerra… Basta! 

É, claro, que precisamos estar atentos e vigilantes, mas não 
precisamos deixar nossa mente presa a estas questões. Até por-
que no mundo também existe alegria, saúde, fraternidade, paz, 
prosperidade, talento, confiança, otimismo, compreensão, soli-
dariedade, saúde, amor… O que você prefere?

Lembre-se: atraímos para nossa vida os sentimentos e pensa-
mentos que hospedamos na mente. Eles direcionam nossos pas-
sos e orientam nossas decisões. Portanto, a pessoa pode mudar 
seu destino, mudando seus pensamentos. Para neutralizar su-
gestões negativas, a sugestão é semear pensamentos positivos, 
pois eles criam raízes.

O bom humor é também a distância mais curta entre os dois 
pontos. Cultivando bom humor, você supera dificuldades e é 
bem recebido e apreciado - inclusive por você mesmo. Pessoas 
bem humoradas se entendem melhor, produzem melhor e aten-
dem melhor. Cérebro e coração pulsam em harmonia e tornam a 
pessoa mais participante, mais positiva.

Quer melhorar sua vida? Então, compartilhe com os outros o 
que você tem de melhor. Quem esconde o que tem só vai ganhar 
poeira e mofo. Quem dá o melhor de si em tudo o que faz aplica 
seu talento e ganhará muito mais que já tem. Será uma pessoa 
cada vez melhor!

Sobretudo, hoje e sempre, lembre-se sempre que o bom hu-
mor e o pensamento positivo têm o poder de transformar o 
nosso dia. É comprovado também que a alegria contagia e tem 
poder de curar. Na verdade, trata-se de um trabalho de conscien-
tização de cada um, já que, no corre-corre diário, deixamos, mui-
tas vezes, nos influenciar pelas situações complicadas, negativas 
e tensas. Então, temos que exercitar nossa mente para atitudes 
inspiradoras e pensamentos positivos.

Mesmo porque a mente humana é nosso pior inimigo, pois 
atua contra nós mesmos. Não é por acaso que doenças como 
depressão, ansiedade, medos e síndromes estão afetando tantas 
pessoas no mundo e a cura só chega através de tratamento com 
especialistas e terapias.

Portanto, para você que lê este editorial e tem passado por 
qualquer situação de irritação, tensões e impaciência ou mes-
mo depressão, desejamos que você se realinhe a sua verdadeira 
essência, descubra o que, realmente, importa na vida e volte a 
ser confiante, alegre e capaz de persistir na realização dos seus 
objetivos e ideais.

Afinal, Deus nos ensina todos os dias que temos que ser 
guerreiros para enfrentar a “batalha” contra tudo que é negativo, 
como o desânimo, o pessimismo, a tristeza, o descontentamen-
to. Acredite nisso e torne-se uma bênção, distribuindo alegria e 
compreensão!

“Não devemos julgar a vida dos outros, porque cada um de 
nós sabe da sua própria dor e renúncia. Uma coisa é você achar 
que está no caminho certo, outra é acreditar que seu caminho é 
o único” - autor desconhecido.

APETITE DE LEÃO Espalharam por aí que Gilsão Machado 
(Paeh) não concorda que as pessoas falem que o seu apetite é exa-
gerado. Para provar, ele vai tomar todo cuidado para não lesionar 
a perna, porque toda vez que isso acontece, ele come um prato 
do tamanho do Everest. Mas sem lesão, há quem diga que o prato 
fica do tamanho do Pico da Neblina.

POMADA As borboletas do jardim contaram que Paulinho 
Marteline, o filósofo e pensador de Tietê, é tão precavido que 
até pomada ele leva para o futebol com os amigos. Trata-se da 
pomada “Bengay” que, segundo as borboletas do jardim, ele não 
divide com ninguém. Que história é esta, Paulinho?

COMANDO “Enquanto eu for o presidente do Palmeiras, o Abel 
é o treinador do Palmeiras”, disse Maurício Galiotte. O que pen-
sam a respeito os palmeirenses Thiago Regatá, Beto Rodrigues, 
Gabi Fragnani, Pedro Robusti, Gê Tock, Diva Rodrigues, Ubaldo 
Bergamin Filho, César Ercolim, Sérgio Gaiotto, família Jacomin, 
Nilton Fré, Dirlei Baccili, Paulo Matraca, Sutilo (bar), Zeca Cardo-
so, Luis Fernando Antunes, Geraldo Antunes e demais torcida?

NOVIDADE NO SPFC O que pensam os são-paulinos Zacarias, 
Anderson e Leandro Simão, Marcos Siqueira, Tiago de Castro, 
Denys Rodrigues, Ricardo “Bial” Pupato, Dau Fabri, Thiago Gio-
vanetti Vicentin (Palerma), dr. Rubens Macruz e Paulinho Alves 
(Vitrine) sobre o acerto de Rogério Ceni com o Tricolor, que teve 
convite para café e pedido de estreia imediata? Quem vai sentir 
falta de Hernán Crespo levanta a mão?

TIMÃO Com o gol de Gabriel Pereira, o Corinthians voltou a 
vencer no Campeonato Brasileiro na quarta, 13 de outubro, con-
tra o Fluminense. Qual a opinião dos corintianos Jonacir Amo-
rim, Hélio Gardenal, Guilherme Santarém, Manoel David, Alex 
Honório, André Saccon, Ademir Modanesi, Édie Honório e cia. so-
bre o meio-campista de 20 anos vem sendo destaque do elenco 
paulista?

FRIGIDEIRA Os fofoqueiros de plantão disseram que o grupo 
de futebol de César “Boninho” Guitte no Agora eu “se” consagro 
(Aesc) não é uma “panela”, mas sim uma frigideira pronta para 
fritar os adversários. É isso mesmo, Boninho? O que acha o líder 
do Aesc, Talão Madeira?

TIME DE PESO As más línguas comentaram que os atletas do 
Agora Eu “se” Consagro Futebol Clube vão deixar o futebol de 
lado para formar uma equipe de lutadores de sumô. Ainda se-
gundo as más línguas, juntando todos os atletas, somam-se mais 
de duas toneladas. Verdade?

CADÊ VOCÊ? As borboletas do jardim contaram que os ami-
gos do jornal Nossa Folha estão com saudades das lindas ima-
gens dos passeios de Maria Helena Robim Pasquali postadas no 
Facebook. Todos sentiram a ausência da leitora deste semanário 
nas redes sociais.

TREVO DE 4 FOLHAS Os fofoqueiros de plantão afirmaram 
que Ricardo “Bial” Pupato dá mais sorte que trevo de quatro fo-
lhas ou promessa aos santos. O comentário surgiu porque, pela 
sétima vez, o prêmio de um veículo saiu no talão dele. Quem 
pode confirmar tamanha sorte é o ganhador da ação da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, o Jamil Abud, que com o número 695, 
começou a semana imensamente feliz! Foi contemplado com um 
carro zero quilômetro. Parabéns!

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

LIVE 1 Hoje, 15 de outubro, 
excepcionalmente, às 21 ho-
ras, pelo perfil @damanarodri-
gues no Instagram, a jornalista 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
fará uma live com as diretoras 
da Agência 121, Aline e Edilai-
ne Piai sobre empreendedoris-
mo feminino na Era do Marke-
ting Digital. Na ocasião, elas 
vão mostrar que as mulheres 
podem somar suas habilida-
des para novas construções no 
mundo dos negócios e, assim, 
favorecerem a diversidade e o 
protagonismo feminino.

LIVE 2 Na segunda, 18 de 
outubro, às 20 horas, a perio-
dontista Rosileine Uliana será  
entrevistada pela jornalista 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
no perfil @damanarodrigues 
no Instagram.. Ao vivo, a pro-
fissional falará sobre situações 
que geram mau hálito e boca 
seca, além de oferecer orienta-
ções sobre prevenção em saú-
de bucal.

ANTIRRÁBICA Em Tietê, 
a vacinação antirrábica ocorre 
no Centro de Controle de Zoo-
noses (CCZ), todas as quartas, 
das 7 às 16 horas, enquanto 
durar o estoque. O CCZ fica 
na rua Humberto Bortoleto de 
Arruda, 677, Jardim Rodrigues 
de Morais, nas dependências 
do Recinto da Fait.

LIVE 3 Os profissionais de 
Recursos Humanos (RH), da 
equipe da Santa Casa de Tie-
tê, Raul José Baccili Biazotto, 
Rodolfo Santos Pereira Reges 
e Mateus Demarchi Germano 
chegam para uma live com a 
jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, na quarta, 20 de ou-
tubro, às 20 horas, no @dama-
narodrigues no Instagram. Na 
oportunidade, eles contarão 
como está sendo participar do 
do 3º Prêmio de Boas Práticas 
de Gestão de RH do Sindicato 
das Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos do Estado de São 
Paulo, que visa reconhecer as 
melhores práticas de Gestão 

Hospitalar, mostrando como o 
setor de RH da saúde filantró-
pica tem se empenhado para 
desenvolver um trabalho de 
qualidade, mesmo diante de 
tantas adversidades.

FEIJOADA BENEFICENTE 
No sábado, 23 de outubro, às 
12 horas, será realizada a 1ª 
Feijoada Beneficente do Siner-
gia Equus Equoterapia & Equi-
tação, em Cerquilho. O valor 
dos convites é R$50 e eles es-
tão à venda na Faculdade Cer-
quilho (FAC). Para mais infor-
mações, ligue (15)99148-9096.

CURSOS Em parceria com a 
Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado de São Paulo 
(Faesp) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), o 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Tietê promove cur-
sos gratuitos em “PPSC - Ani-
mais peçonhentos, espécies, 
prevenção de acidentes e pri-
meiros socorros”. As inscri-
ções seguem até quinta, 28 de 
outubro. Com vagas limitadas, 
o curso será nos dias 29 e 30, 
das 8 às 17 horas, no bairro 
São João, em Tietê. Informe-se 
pelo (15)99840-7736.

ALMOÇO BENEFICENTE 
O Lions Club de Cerquilho 
promove almoço beneficente 
“Cassoulet” - Feijoada Branca. 
O evento está marcado para 
ocorrer no domingo, 7 de no-
vembro, das 11h30 às 14h30, 
em formato drive-thru. A ade-
são custa R$50 e serve duas 
pessoas. O Lions Club fica lo-
calizado no bairro Parque das 
Árvores.

ORDENAÇÃO A Arquidio-
cese de Sorocaba realiza a or-
denação sacerdotal de três no-
vos sacerdotes do município 
de Cerquilho. São eles: Sérgio 
Murilo Scudeler, Bruno Bres-
sani Navarro e Lucas Monteiro 
Nunes. A solenidade ocorrerá 
no domingo, 14 de novembro, 
às 15 horas, na Paróquia São 
João Batista e Imaculada Con-
ceição, em Sorocaba. No dia, 
haverá transmissão ao vivo 
pelo YouTube. 

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 16 de outubro

SANTA TERESINHA: às 16 e 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19h30.

DOMINGO: 17 de outubro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
SANTA EDWIGES: às 9h30 (Festa).
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE:  às 10 e 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sába-
do às 19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.

NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
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Prefeito Zé Roberto Pilon 
renova convênio

ITESP

O prefeito de Cerquilho, 
Zé Roberto Pilon (Cidadania), 
esteve em São Paulo com o di-
retor-executivo da Fundação 
Instituto de Terras do Estado 
de São Paulo (Itesp), Diogo Tel-
les, na quarta, 6 de outubro, 
para assinar a renovação do 
convênio do instituto com a 
Prefeitura. 

O objetivo é conseguir a 
regularização gratuita do Lote-
amento Ribeiro em Cerquilho. 

Durante o encontro, o dire-
tor explicou que o cronograma 
inicial sofreu um atraso devi-
do à pandemia da covid-19. 

Revelou, ainda, que já foi con-
cluído o cadastro das famílias 
e dos dados sociais, orientan-
do que o próximo passo será 
o levantamento das plantas 
residenciais para definição da 
infraestrutura no local, o que 
viabilizará a regularização do 
loteamento. 

Além do prefeito e do dire-
tor-executivo, também partici-
param da reunião: a diretora 
fundiária Sônia Nunes, o co-
ordenador regional Leonardo 
Escareli e o diretor de Políti-
ca e Desenvolvimento, Bachir 
Khalil.

Divulgação PMC

O objetivo do convênio é conseguir a regularização 
gratuita do Loteamento Ribeiro em Cerquilho

Após a entrega das láureas, na mesma solenidade também houve uma homenagem ao veterano e 3º sargento PM Eduardo

Cerimônia de valorização enaltece policiais
HOMENAGEM

Comunicada a permanência da Agência 
Regional do Trabalho em Tietê

ATENDIMENTO

O prefeito de Tietê, Vlamir 
Sandei (PSDB), informou que 
recebeu a informação do au-
ditor-chefe de Fiscalização da 
Região de Sorocaba, do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, 
José Urubatan Carvalho Vieira, 
sobre a confirmação da perma-
nência do Posto de Tietê como 
Agência Regional do Trabalho 
para atender as demandas lo-
cais e regionais.

“Para o trabalhador e para 
os empregadores da cidade 
e toda região, a permanência 
do Ministério do Trabalho e 
Emprego em Tietê, que estava 
prestes a acabar, é um grande 
ganho, considerando o atendi-

mento à comunidade a impor-
tantes serviços prestados pela 
Agência Regional local”, disse 
o prefeito. 

Além do fomento ao em-
prego e à renda, as Agências 
Regionais são responsáveis 
pela fiscalização trabalhista, 
além da mediação e arbitra-
gem em negociação coletiva 
entre sindicatos e trabalhado-
res.

Em Tietê, a Agência local do 
Ministério do Trabalho e Em-
prego fica no prédio do Centro 
de Apoio ao Cidadão (CAC), ao 
lado do Cirepem “Francisco 
Miguel”, na rua Presidente Ke-
nnedy, 23, no Centro.

 Autoridades e servidores estiveram com 
auditor-chefe de Fiscalização da Região de 
Sorocaba, José Urubatan Carvalho Vieira

Divulgação PMT

O 50º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior de São Pau-
lo, como forma de reconheci-
mento e motivação dos seus 
policiais militares, promoveu 
cerimônia de valorização pro-
fissional.

Assim, na manhã da quin-
ta, 7 de outubro, no municí-
pio de Tietê, policiais mili-
tares que se destacaram no 
desempenho de suas funções 
no percorrer dos meses de 
junho e julho deste ano 2021  
foram homenageados e, na 
oportunidade, houve o rece-
bimento da láurea de mérito 
pessoal, que é concedida aos 
policiais militares que se so-
bressaíram no cumprimento 
dos seus deveres ou no exer-
cício das suas funções. 

Conforme divulgado pelo 
50º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior, os policiais 
militares em destaque foram 
os cabos da PM Macoris e Mo-
retto.

Após a entrega das láure-
as, também houve uma ho-
menagem ao veterano e 3º 
sargento PM Eduardo, junta-
mente dos seus familiares e 
irmãos de farda. 

Já o discurso de encer-
ramento da cerimônia foi 
realizado pelo prefeito de 
Tietê, Vlamir de Jesus San-
dei (PSDB). Vale constar que 
a cerimônia seguiu todos os 
protocolos de segurança con-
tra a covid-19.

Divulgação PMT

Ponte do Arco recebe 
serviços de manutenção

Nos últimos dias, a Ponte 
do Arco, símbolo da cidade 
de Tietê, recebeu manuten-
ção e pintura. 

De acordo com a Prefei-
tura, em suas redes sociais, 
a ideia dessa melhoria foi 
colaborar com a estética do 
lugar, realçada pelo cenário 
que envolve o tradicional e 
imponente Rio Tietê, o verde 
da mata ciliar, assim como 
os prédios que denotam o 
desenvolvimento da Cidade 
Jardim.

Ainda conforme anuncia-
do pelo Poder Executivo, a 
ponte nova, paralela a Ponte 
do Arcio, também passa pelo 
processo de manutenção e de 

pintura.
Segundo informou ao 

jornal Nossa Folha o secre-
tário municipal de Serviços, 
Luis Gonzaga Carniel, a par-
te baixa da pintura das duas 
pontes está sendo executada 
por profissionais contratados 
pela Prefeitura  de Tietê, atra-
vés do Programa Municipal 
Emergencial de Qualificação 
Profissional e Combate ao 
Desemprego, conhecido por 
Frente de Trabalho.

Por outro lado, informou 
que a área mais alta dos ar-
cos da ponte ficou sobre a 
responsabilidade de uma em-
presa terceirizada pelo Poder 
Executivo.

RMS lança comitê para 
incrementar economia

ESTRATÉGIA

MELHORIAS

Com o objetivo de desen-
volver economicamente, atrair 
investimentos, empresas e ge-
rar empregos para todos os 
municípios da região, as 27 ci-
dades da Região Metropolitana 
de Sorocaba (RMS) formaram 
um Comitê Regional de Desen-
volvimento Econômico. 

A primeira reunião está 
marcada para ocorrer na se-
gunda, 18 de outubro, no Par-
que Tecnológico de Sorocaba 
(PTS). 

Lançado, oficialmente, na 
sexta, 1º de outubro, o Comitê 
Regional de Desenvolvimento 
Econômico tem como iniciati-
va fazer reuniões de trabalho 
para formulação de ações de 
curto, médio e longo prazos, 
por meio de construção coleti-
va e pensamento integrado.

Além disso, alinhará as 
políticas públicas e ações de 
desenvolvimento econômico, 
tornando a região alinhada e 

forte, e uma referência em li-
derança, com força para plei-
tear recursos, projetos, inves-
timentos e ações nas diversas 
instâncias em todas as 27 cida-
des da RMS. 

As reuniões ocorrerão, 
presencialmente no PTS, na 
sede da cada município ou 
de forma remota. Participa-
rão dos encontros os próprios 
prefeitos ou representantes 
indicados por eles, além de 
representantes de instituições 
parceiras, como Sebrae-SP, 
Agência Metropolitana de So-
rocaba (Agem), entre outras.

Os assuntos em debate 
nas reuniões serão: inovação, 
atração, incentivos e disse-
minação das potencialidades 
da RMS, desburocratizarão e 
padronização de processos, 
planejamento e plano de ação, 
trabalho integrado e comparti-
lhamento de informações e ex-
periências, entre outros temas.

Educação ambiental é 
tema de ação em escolas

EM TIETÊ

Em Tietê, o secretário 
municipal de Meio Ambien-
te, Agricultura e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semades), 
Rodrigo de Andrade Módolo, 
esteve com a secretária mu-
nicipal de Educação, Nilza 
Bernardo Coutinho, para pro-
mover a entrega de sementes 
e orientações de cultivo desti-
nadas aos estudantes matricu-
lados no Ensino Fundamental, 
como parte do Projeto “Arbo-
riza Tietê”.

Na prática, além de fortale-
cer a política de educação am-
biental, pelo gesto e incentivo 
do educando semear e cultivar 

as mudas, a iniciativa visa de-
senvolver o interesse dos estu-
dantes quanto à importância 
da arborização urbana.

De acordo com o secretário 
da Semades, a atitude educa e 
divide responsabilidades jun-
to a importante necessidade 
de deixar as cidades cada vez 
mais verde e bem arborizada.

O Projeto “Arboriza Tietê”, 
lançado no último Dia da Ár-
vore, já fez doações de mudas 
apropriadas para a arboriza-
ção urbana e está à disposição 
da população na Semades, lo-
calizada no rua do Comércio, 
954, Centro.

Divulgação PMT

Além de fortalecer a política de educação ambiental, 
a iniciativa visa desenvolver o interesse dos alunos

Prefeito Vlamir Sandei esteve na cerimônia 
de valorização dos policiais militares

Os policiais militares em destaque foram 
os cabos PM Macoris e Moretto

Membros da Defesa Civil 
participam de seminário

EM SÃO PAULO

Na quarta, 13 de outubro, 
o chefe da Defesa Civil de 
Tietê, Angelo Azoli, acom-
panhado pelo brigadista de 
incêndio, Rodrigo Paludeto, 
estiveram no Palácio do Go-
verno, no 5º Seminário sobre 
Desastres Naturais. 

O 1º tenente PM, Tiago 
Luiz Lourençon, diretor do 
Núcleo de Análise de Risco e 
Aplicativo do Centro de Mí-
dias, além de palestrante do 
Seminário, foi o anfitrião jun-
to aos integrantes da Defesa 
Civil local.

Além da importância pe-

dagógica do evento para as 
Defesas Civis, para Tietê o 
evento permitiu uma maior 
aproximação com as lideran-
ças estaduais, que já conhe-
ciam o próprio prefeito Vla-
mir Sandei (PSDB), além da 
busca por desenvolvimento 
de importantes ações de pre-
venção e de atuação da Defe-
sa Civil tieteense.

De acordo com a Prefeitu-
ra, a Defesa Civil local deverá 
ser contemplada com benefí-
cios e equipamentos do Go-
verno do Estado, todos soli-
citados pelo Poder Executivo.

 Angelo Azoli e Rodrigo Paludet, estiveram 
no Palácio do Governo

Divulgação PMT

Secretário 
anuncia
melhorias

MALHA VIÁRIA

Tietê possui mais de 600 
quilômetros de estrada rural 
sem pavimentação asfáltica e 
o secretário municipal de Ser-
viços Luis Gonzaga Carniel, 
para cumprir solicitação do 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB), 
trabalha na manutenção cons-
tante dessa malha viária rural, 
justificando a necessidade de 
ofertar qualidade e segurança 
ao morador do campo.

“Seguindo essa premissa, 
do menor e mais isolado tre-
cho de estrada a maior e mais 
movimentada, há ações de 
manutenção, tratamento por 
manilha, cacimba e outros dis-
positivos da Prefeitura, o que 
assegura a manutenção e con-
servação constante da malha 
viária rural”, disse Carniel.

Os bairros Rosário e Ba-
ronesa, por exemplo, foram 
os recém-contemplados com 
a implantação de material 
ecológico de alta residência e 
compactação, pedregulho. As 
melhorias consideram a ne-
cessidade de cada área, assim 
como os cenários técnicos de 
volume de água pluvial, entre 
outras situações.

A S S I N E   E   A N U N C I E
(15)3282-5133



Deputado federal Guiga Peixoto teve seu trabalho enaltecido perante às autoridades de Tietê em razão das emendas no valor de R$1,4 milhão

Samae amplia a captação de água potável dos poços centrais
INVESTIMENTOS

Nesta semana, o diretor-
-superintendente do Serviço 
Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto (Samae), Reinaldo 
Martin Camargo, informou 
por meio das redes sociais 
que esteve em três dos atu-
ais seis poços artesianos res-
ponsáveis por parte do abas-
tecimento da região central 
da cidade de Tietê, e falou a 
respeito de dois novos poços, 
que ainda deverão entrar em 
funcionamento, fazendo che-
gar água a todas as regiões da 
área central do município.

Segundo a nota oficial, o 
Samae acredita que tais ações 
fortalecerão a capacidade da 

captação de água potável dos 
poços artesianos, localizados 
nas ruas Camilo de Arruda e 
Sete de Setembro, além da re-
alização dos procedimentos 
necessários para a reativação 
do poço da rua Francisco de 
Toledo, a fim de atender pon-
tos de falha de distribuição 
de água na região do bairro-
Caixa D’Água.

Ainda segundo detalhou 
o diretor-superintendente, há 
mais dois poços que deverão 
aumentar a captação de água 
para abastecimento da área 
central. Estes novos poços fi-
cam nos bairros Nova Tietê e 
BNH/São Geraldo, atualmen-

te em fase de contratação.
“Na realidade, hoje, a re-

gião central de Tietê é abas-
tecida por seis poços. Consi-
derando as localidades das 
ruas Francisco de Toledo, 
Santa Cruz, Luchese, Sete de 
Setembro, Garagem e Estação 
de Tratamento de Água (ETA) 
Samae, BNH/São Geraldo e 
Nova Tietê, somam oito po-
ços artesianos para atender o 
Centro. Vale ressaltar, ainda, 
que em razão do racionamen-
to noturno em Tietê, realiza-
do no período de 27 de agos-
to a 13 de outubro deste ano, 
na região Central e no siste-
ma São Pedro, houve uma 

economia de água de, apro-
ximadamente, 78 milhões de 
litros”, revelou o diretor-su-
perintendente do Samae.

Ainda de acordo com a 
nota oficial do Samae, “a bus-
ca pelo consumo responsável 
de água em Tietê, durante e 
posteriormente à crise hídri-
ca, assim como a regulariza-
ção da produção dos poços 
artesianos, que permitirão 
a capacidade de reservação 
e confortável distribuição, 
é uma cobrança do prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) e da po-
pulação afetada”, finalizou o 
diretor-superintendente nas 
redes sociais. 
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FALECIMENTOS
MAURO DE OLIVEIRA FERREIRA

Faleceu em Sorocaba, em 7 de outubro, Mauro de Oliveira 
Ferreira aos 51 anos. Falecido era casado com Edlan Barbosa 
Santos e deixou os filhos Dalila, Michele, Ingrid, David e De-
nis, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após 
recomendação, sepultado no Memorial Jardim do Éden.

SELMA REGINA AMARAL BIAZOTTO
Faleceu em Sorocaba, em 11 de outubro, Selma Regina 

Amaral Biazotto aos 53 anos. 
Falecida era divorciada e deixou a filha Bianca Biazotto e 

familiares.
Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após 

recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram ao funeral.

Santa Casa e autoridades prestam homenagem
RECONHECIMENTO

ANTONIO FRANCISCO DE ABREU
Faleceu na cidade de Conchas, em 7 de outubro, Antonio 

Francisco de Abreu aos 93 anos. Falecido era solteiro e deixou 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de 
Conchas.

LÁZARO ALVES DE SOUZA
Faleceu no município de Laranjal Paulista, em 7 de outubro, 

Lázaro Alves de Souza aos 95 anos. Falecido era viúvo e deixou 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Distrito de Laras e, após re-
comendação, sepultado no Cemitério Municipal Distrito de La-
ras Laranjal Paulista.

HAYDEE AMÂNCIA DE PAULA PINTO
Faleceu em Laranjal Paulista, em 9 de outubro, Haydee 

Amância de Paula Pinto aos 91 anos. Falecida era viúva de Mari-
no José de Paula Pinto e deixou os filhos Rosemary, Miriam, Tar-
císio, Valéria e César (in memoriam), além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Laran-
jal Paulista e, após recomendação, sepultado no Cemitério Par-
que da Ressurreição Piracicaba.

APARECIDA ANTONIO DE CAMPOS
Faleceu em Botucatu, em 8 de outubro, Aparecida Antonio 

de Campos aos 84 anos. Falecida era viúva de Sebastião Aveli-
no de Campos e deixou os filhos Maria, Lázaro, Lurdes, Miguel, 
João, José e Joel (in memoriam), além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério de Juquiratiba.

ANTÔNIO BENTO ASSUNÇÃO PRADO
Faleceu em Sorocaba, em 9 de outubro, Antônio Bento As-

sunção Prado aos 56 anos. Falecido era solteiro e deixou fami-
liares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e, 
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

JÚLIA APARECIDA PAIFFER
Faleceu em Piracicaba, em 8 de outubro, Júlia Aparecida Pai-

ffer aos 58 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Boituva.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram ao funeral.

FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram ao funeral.

FALECIMENTOS
ODILIA DORDETTI CITRONI

Faleceu em Tietê, em 9 de outubro, Odilia Dordetti Citroni 
aos 90 anos. Falecida era viúva de Antonio Citroni e deixou a 
filha Maria Tereza, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cer-
quilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Muni-
cipal de Tietê.

LOURDES DE ALMEIDA CORDEIRO
Faleceu em Cerquilho, em 14 de outubro, Lourdes de Al-

meida Cordeiro aos 83 anos. Falecida era viúva e deixou o 
filho Antonio Juvenil, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e, 
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal Anti-
go de Cerquilho.

A Diretoria Administrativa 
da Santa Casa de Tietê, na pre-
sença dos seus membros e do 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
e do presidente da Câmara 
Municipal, Alfredo Melaré (PL), 
assim como de demais autori-
dades, esteve reunida para ho-
menagear o deputado federal 
Guiga Peixoto (PSL) em razão 
das emendas parlamentares, 
que somadas alcançam o mon-
tante de R$1.420.000,00. 

Cerimômia ocorreu ontem, 
14 de outubro, no salão nobre 
da Santa Casa de Tietê, e esteve 
sob o comando do presidente 
do hospital, doutor Pedro Sou-
za Campos Neto, e do diretor-
-superintendente Pedro Ogeda 
que, na ocasião, aproveitou 

a oportunidade e apresentou 
o Plano Diretor das obras de 
reforma e modernização da 
Santa Casa, que acrescentarão 
ao prédio um novo Centro Ci-
rúrgico, além da ampliação da 
área de internação, entre ou-
tras implementações de novos 
serviços, como quimioterapia, 
transfusão e hemodiálise, que 
atualmente são realizados em 
cidades vizinhas.

Ao agilizar os atendimen-
tos e adquirir novos equipa-
mentos, a proposta da Dire-
toria Administrativa é a de 
oferecer mais agilidade e con-
forto. Segundo o próprio hos-
pital, mesmo em um momento 
de pandemia da covid-19, os 
esforços não pararam.

Fotos divulgação CMT

Divulgação PMT

Deputado Guiga Peixoto acompanhado pelo prefeito 
Vlamir Sandei e pelo presidente Alfredo Melaré Membros da Diretoria Administrativa marcaram

presença na cerimônia de homenagem

Reinaldo Martin Camargo percorreu três dos 
seis poços artesianos da região central
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Rua Enock Barreira
de Macedo, 355

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

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS - Jd. Santa Cruz l Jd. 
Baccili l Centro l Brasilinha l 
Vila Justina l Jardim São Francis-
co 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: Esti-
lo l Lara Campos l Bela Vista l 
Curuçá l Aurélio Persone l das 
Nações.
LOTES - Vila Justina l Jardim Bac-
cili l Seis Irmãos l Jardim Bonan-
za l Condomínio Cidade Jardim l 
Condomínio Nova Tietê l Residen-
cial Terra Nova.
SÍTIOS - Jumirim l Baronesa l 
Cruz das Almas l Ribeirão Fundo 
l Costa Rica l Rosário l Mandis-
sununga 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 Bonan-
za l Cohab l Jardim da Serra l Al-
tos do Tietê  l Galpões comerciais 
l Salas comerciais no Centro, na 
rua Tenente Gelás, 1.227.

Creci 59.273

Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP

Telefones: (15) 3282-3744 
3285-1960 . 99658-0967

www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS - 
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR 

ATENDER A TODOS
l Casa Terras de Santa Maria - R$900 mais 
IPTU. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, 1 banheiro social, área de lavanderia, ga-
ragem descoberta e no fundo mais um cômo-
do com banheiro e lavanderia toda coberta.
l Aluguel: R$900 + IPTU R$49,48 (2021) 
= Total: R$ 949,48. Casa da Frente,  CEN-
TRO: R$900, incluso IPTU. Acomodações: 2 
dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, 
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no 
fundo para 1 carro coberto.
l Casa no Paraíso - R$850, incluso IPTU 
- Acomodações: 3 dormitórios, 1 banheiro 
social, sala, cozinha e lavanderia e garagem 
para 2 carros cobertos.
l Apartamento no Edifício Aurélio Perso-
ne - Centro. Acomodações: 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, 1 banheiro 
social, cozinha, lavanderia, banheiro de ser-
viço e 2 vagas na garagem. Valor da locação: 
R$1.400, Aluguel + Condomínio R$535 + 
IPTU (2021) R$59,81 = Total R$1.994,81 - Va-
lores podendo ter alterações.

IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa, Ponto Comercial e Barracão- Bar-
ra Funda - R$380 mil - 1 Ponto Comercial 2 
salas grandes e 1 banheiro. Casa com en-
trada separada 1 banheiro grande, cozinha, 
lavanderia e  porão com mais 2 quartos. Sa-
lão comercial tem acesso a casa. 1 barracão 
com 1 banheiro (está alugado). OBS: Aceita 
permuta com sítio em Jumirim, com ou sem 
benfeitoras.
l Casa no Centro - R$530 mil. Acomoda-
ções: 3 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, 
garagem coberta para 1 carro e 1 descober-
to. Na parte inferior tem lavanderia, mais um 
quarto, quintal grande com espaço coberto.
l Sítio no Bairro São João - R$6 milhões.
Sítio com 14,5 alqueires - São João. Tanque 
grande, área de lazer, quiosque, poço arte-
siano, e 1 nacente forte. Contrato de Arrenda-
mento pra cultivo de cana-de-açucar até 2025.
l Casa no Condomínio Beija Flor - Jardim 
Bonanza - R$330 mil. Acomodações: So-
brado - Piso Superior: 3 dormitórios, sendo 1 
suíte e 1 banheiro social. Piso Inferior - Sala 
e cozinha conjugados e 1 lavabo. Garagem 
para 2 carros e lavanderia.

Apto. familiar em
Santos - Canal 1

(avenida da praia)
Acomodação para

5 pessoas.
Para fins de semana,

temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou 

(15)3282-6747
com Olga

FRENTE AO MAR SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(14)99165-1106

Neste artigo, abor-
darei temas ligados às 
mudanças ocorridas 
na aposentadoria do 
professor, mas, antes, 
quero parabenizar esta 
classe tão importante 
para a sociedade, pois 
sem meus professores 
hoje não escreveria este 
texto.

Vamos lá! A aposen-
tadoria do professor é 
um benefício concedido 
pelo Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS) 
a profissionais que tra-
balham em funções de 
Magistério em estabele-
cimentos de Educação Básica, sejam Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. Contudo, a Lei 9.394/1996 prevê 
quem são os profissionais de Educação:

l Professores habilitados em nível Médio ou Superior para 
a docência na Educação Infantil e nos Ensinos Fundamental e 
Médio;

l Trabalhadores em Educação, portadores de diploma de 
Pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, 
supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com 
títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;

l Trabalhadores em Educação, portadores de diploma de 
curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim;

l Profissionais com notório saber reconhecido pelos respec-
tivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas 
afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por 
titulação específica ou prática de ensino em unidades educacio-
nais das Rede Pública ou Privada ou das corporações privadas 
em que tenham atuado;

l Profissionais graduados que tenham feito complementa-
ção pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de 
Educação.

Devido à natureza exaustiva do trabalho de Magistério, de-
sencadeando na maioria das vezes ansiedade, estresse, dores 
na coluna, insônia, entre outros, o professor tem direito à apo-
sentadoria com redução de idade mínima.

Antes da Reforma, a lei permitia que a professora se apo-
sentasse ao completar 25 anos de trabalho e o professor aos 30 
anos de trabalho. Porém, aplicava o fator previdenciário, o que 
já era prejudicial na grande parte dos casos porque, geralmente, 
os professores se aposentavam com menos de 50 anos e, em 
razão da expectativa de vida ser alta, o redutor (FP) diminuía 
50% do valor do benefício. Veja que a legislação anterior já não 
era tão favorável assim!

Com a reforma, o que já era insatisfatório se tornou inaceitá-
vel, ou qualquer nome que queira dar para essa situação catas-
trófica, pois agora, além de ter um tempo mínimo de profissão, 
é exigida a idade mínima para se aposentar. 

Os professores de escola pública, por exemplo, precisam 
completar a idade mínima obrigatoriamente para conseguir se 
aposentar, sendo 60 anos para homens e 57 para mulheres, am-
bos com 25 anos de trabalho.

A legislação anterior previa a idade mínima de 55 anos para 
homens e 50 para mulheres. Agora, a idade passa ser a mesma 
do Regime Geral, aumentando para 60 e 57 anos, respectiva-
mente, para os professores de Rede Pública. 

Ou seja, a reforma trouxe regras de transição para a apo-
sentadoria do professor, mas ela não é aplicável para os novos 
professores, e os que em 13 de novembro de 2019 tinham com-
pletado 30 anos de trabalho (homem) e 25 anos (mulher) pode-
rão se aposentar pelas regras antigas, sem a exigência da idade 
mínima, pois têm direito adquirido. 

Caso contrário, esse profissional poderá ter direito em algu-
ma regra de transição ou apenas na regra geral, pois dependerá 
do caso concreto.

Em caso de dúvidas, consulte sempre um(a) advogado(a) es-
pecialista em Direito Previdenciário.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA

Como fica a aposentadoria 
do professor 

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Logan foi resgatado de um sítio. Lá, ele vivia debaixo de 
sol e chuva em um espaço minúsculo amarrado e passava 
fome. Tem porte médio, um ano de idade e está castrado 
e vacinado. Trata-se de um cão dominante. Precisa ser filho 
único. Ligue (15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura oferece 
vagas para estágio para es-
tudantes de curso superior 
em Direito, que residam em 
Tietê, além de vagas para au-
xiliar de Enfermagem, técnico 
de Enfermagem e para enfer-
meiros com coren ativo e ex-
periência em home care.

Também há vaga de geren-
te de produção, analista de 
PCD, coordenador adminis-
trativo financeiro, repositor 
de merchandising, montador 
de esquadrias de alumínio, 
mecânico de empilhadeiras, 
técnico comercial, costureira, 
assistente de frota/logística, 
agente de faturamento (PCD), 
caseiro, recepcionista/vende-
dora, vigilante patrimonial, 
motorista de caminhão, mo-
torista de carreta (CNH E), au-
xiliar de produção, serralhei-
ro/marceneiro, serralheiro e 
oficial de cozinha.

Os interessados devem 
entregar o currículo na rua 
Presidente Kennedy, 23, no 
Centro. O telefone para infor-
mações é o (15)3285-2887.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas estágio para os 
cursos de Administração, 
Gestão Empresarial, Direito, 
Enfermagem, Recursos Hu-
manos (ensino técnico ou su-
perior), Biologia, Engenharia 
Ambiental, Farmácia e Logís-
tica. Todos eles pedem que o 

candidato esteja cursando a 
partir do 2º semestre.

Também há vagas para 
açougueiro/repositor, ope-
rador de máquinas CNC, do-
brador de chapas, soldador, 
cozinheiro chef, operador 
retroescavadeira, torneiro 
mecânico e fresador, auxi-
liar de instalação, assistente 
contábil, assistente de De-
partamentos Pessoal e Fiscal, 
operador e programador de 
torno CNC, torneiro mecâ-
nico, expedidor, mecânico e 
eletricista de manutenção, 
1/2 oficial montador hidráu-
lico, marceneiro, ajudante de 
açougueiro ou açougueiro, lí-
der e sub-líder de perecíveis 
(padaria e frios), auxiliar ad-
ministrativo, técnico em elé-
trica industrial, eletrônica, 
eletromecânica, lavador de 
equipamentos pesados, al-
moxarife, auxiliar de linha de 
produção, costureira, prepa-
rador de centro de usinagem 
CNC, vendedor externo, aju-
dante de instalador de esqua-
drias de alumínio, porteiro, 
analista de conteúdo, auxiliar 
administrativo, engenheiro 
de produção, assistente/ana-
lista de PCP, analista do con-
trole de qualidade, assistente 
administrativo, marceneiro e 
vidraceiro.

Os interessados devem 
enviar currículo para o e-mail 
cate@cerquilho.sp.gov.br ou 
obter mais informações pelo-
telefone (15)3384-5652.

Municípios divulgam vagas

EMPREGO

EDITAL DE INTERDIÇÃO
Processo Digital nº: 1000371-68.2021.8.26.0629
Classe – Assunto: Curatela - Nomeação
Requerente: Walter Oliveira de Moraes Roxo
Requerido: Walter de Moraes Roxo

Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE IN-
TERDIÇãO DE Walter de Moraes Roxo, REQUERIDO POR Walter Oliveira de Moraes 
Roxo - PROCESSO Nº1000371-68.2021.8.26.0629.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Tietê, Estado de São Paulo, Dr(a). 
RENATA XAVIER DA SILVA SALMASO, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 17/07/2021, foi decretada a INTERDIÇÃO de WALTER DE MO-
RAES ROXO, CPF 38468697753, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DE-
FINITIVO, o(a) Sr(a). Walter Oliveira de Moraes Roxo, CPF 386.285.848-03. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da 
lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Tiete, aos 21 de setembro de 2021.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CON-
FORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

IMÓVEIS
VENDE-SE

CASA NO PARQUE ALVORADA EM CERQUILHO
Casa construída 130m² em terreno com 496m². Tem fundo 

gramado com um pequeno jardim na frente. Casa contém dois 
dormitórios, uma suíte, lavabo, banheiro social, sala e cozinha 
grandes, lavanderia, garagem para quatro carros, sendo duas 
vagas cobertas, portão social e portão automático para carro. 
Valor R$450 mil. Telefone (11)99652-4444, falar com Helena.

Divulgação

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS 
é advogada especialista em Direito Previdenciário 

e Direito Trabalhista (OAB/SP 266.012)

VENDE-SE APTO. EM PITANGUEIRAS
Apartamento no Guarujá (Pitangueiras), 115m² + 2 vagas, 

três dormitórios, uma suíte e banheiro social. Condomínio 
com piscina e churrasqueira, a 150mts da praia. Contato pelo 
telefone (11)97028-4243.

Rotary Club e o combate à poliomielite
INFORMATIVO

No ano de 1985, o Rotary 
International  lançava o “Pó-
lio Plus”, o primeiro e o maior 
esforço do setor privado em 
apoio à saúde pública, com o 
objetivo de arrecadar 120 mi-
lhões de dólares. 

Na época, o projeto ob-
jetivava a erradicação da po-
liomielite em todo o universo 
territorial. Para tanto, o Ro-
tary International apresentou, 
naquela oportunidade,  este 
projeto ao Banco Mundial e à 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS). 

Três anos depois, em 
1988, com 350 mil casos anu-
ais da doença sendo registra-
dos em 125 países, o Rotary 
International e a Organização 
Mundial da Saúde lançaram a 
iniciativa global da Erradica-
ção da Pólio.

Tempos depois, em 1995, 

a Comissão Internacional para 
Certificação da Poliomielite 
anunciou que a pólio havia 
sido eliminada nas Américas.

No ano de 2000, um recor-
de de 550 milhões de crian-
ças, quase 1/10 da população 
mundial, receberam a vacina 
oral contra a pólio. O Pacífico 
Ocidental, que vai da Austrá-
lia à China, foi declarado livre 
da paralisia infantil.

O Brasil, por exemplo, foi 
um dos primeiros países a er-
radicar a doença com estraté-
gias de vacinação e é referên-
cia na eliminação do vírus no 
resto do mundo. A primeira 
campanha nacional aqui ocor-
reu em 1980. 

Até a década de 1970, re-
gistravam-se cerca de dois 
mil casos da doença por ano 
no Brasil. O último caso bra-
sileiro aconteceu em 1989, na 

Paraíba. Desde 1994, o País 
manteve o certificado emitido 
pela OMS de erradicação da 
doença e temos, atualmente, 
24 de outubro como o Dia 
Mundial de Combate à Polio-
mielite.

Vale lembrar que, anual-
mente, o Ministério da Saúde 
realiza a Campanha Nacional 
de Vacinação contra Poliomie-
lite, em parceria com estados 
e municípios, por intermédio 
do Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI). 

Apesar de o Brasil não ter 
mais registro de casos, é im-
portante manter campanhas 
anuais, pois o poliovírus, cau-
sador da enfermidade, pode 
ser reintroduzido no País, já 
que, ainda, existe circulação  
dele no mundo.

A erradicação da pólio 
constitui uma das iniciativas 

mais longas e importantes da 
trajetória do Rotary Interna-
tional, que junto de parceiros, 
ajudou a imunizar mais de 
2,5 bilhões de crianças con-
tra a paralisia infantil em 122 
países, o que representa uma 
redução de 99,9% no número 
de casos mundiais.

Em 2020, por exemplo, 
apenas dois casos de polio-
mielite foram registrados, 
sendo um no Paquistão e ou-
tro no Afeganistão. Assim 
que o grupo fundamentalista 
Taliban retomou o poder no 
Afeganistão, imediatamente a 
ONU e a OMS intervieram para 
que o conflito não impedisse 
a vacinação e essa terrível do-
ença voltasse a se alastrar.

(Marcio da Silva Leitão Fi-
lho, diretor de Imagem Públi-
ca do Rotary Club de Tietê)



Vale lembrar que esta será a penúltima rodada da primeira fase da competição e ocorrerá no estádio do Comercial Futebol Clube

O Comercial Futebol Clu-
be entra em campo para en-
frentar o Novo Horizontino 
pelo Campeonato Paulista.

Disputa ocorrerá ama-
nhã, 16 de outubro, quando 
as equipes das categorias de 
base Sub-15 e Sub-17 se apre-
sentam no estádio “José Fer-
reira Alves” (Comercial), em 
Tietê.

Na primeira partida pela 
categoria Sub-15, o time do 
Comercial cumprirá tabela, já 
que foi eliminado da primeira 
fase.

Pela categoria Sub-17, a 
equipe alvinegra pode con-
seguir a classificação para a 

segunda fase do Campeonato 
Paulista, se vencer o adversá-
rio e considerando a soma de 
resultados externos.

Vale lembrar que esta 
será a penúltima rodada da 
primeira fase da competi-
ção, sendo que as partidas 
seguem sem público devido 
ao momento da pandemia da 
covid-19. 

Neste domingo começa a
1ª Copa Kijóia em Cerquilho

FUTEBOL DE CAMPO

Neste domingo, 17 de ou-
tubro, tem início a 1ª Copa 
Kijóia de Futebol de campo 
2021, com jogos no estádio da 
Associação Esportiva São José, 
em Cerquilho. 

A competição contará com 
oito equipes locais, divididas 
em dois grupos, tendo quatro 
equipes cada um.

Grupo 1: Grêmio União, Re-
senha, Hungria e Tubarão.

Grupo 2: Unidos da Vila, 
Bem Amigos, Parceria União 
Sebastiane e Conceputs.

Confira os jogos de abertu-
ra no campo do São José.

8h30 - Grêmio União x
Resenha

10h30 - Hungria x Tubarão
Vale lembrar que a 1ª Copa  

terá organização da Liga Des-
portiva Cerquilhense e o apoio 
do supermercado Kijóia.

Sejul convoca 
clubes de 
para reunião

CONVOCAÇÃO

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Juventu-
de e Lazer (Sejul) convida os 
clubes de futebol de campo e 
futsal do município de Tietê 
para uma reunião, onde serão 
discutidos assuntos pertinen-
tes ao futebol tieteense.

A reunião ocorrerá na pró-
xima quinta, 21 de outubro, 
a partir das 19 horas, no gi-
násio Municipal de Esportes 
“Acácio Ferraz”.

Em dezembro haverá a 
7ª Corrida “Itamar Albertini”

Cerquilhenses disputam as semifinais da B1

CORRIDA DE RUADESTAQUE

Considerada a melhor cor-
rida do interior paulista, em 
dezembro vem aí a 7ª Corrida 
“Itamar Albertini”, em Tietê, 
com a realização dos Corre-
dores de Rua de Tietê (Ecort) e 
apoio da Secretaria Municipal 
de Esportes Juventude e Lazer 
(Sejul).

A largada será do ginásio 
de esportes “Acácio Ferraz”, a 
partir das 7 horas, com apenas 
300 inscrições. Haverá premia-
ções por equipe, geral e para 
Tietê. A faixa etária masculino 

e feminino terá medalhões de 
5 em 5 anos na geral.

Serão entregues troféus do 
1º ao 5º  lugar no geral e do     
1º ao 5º lugar para Tietê, pelo 
para masculino e feminino.

As inscrições podem ser 
feitas no runnerbrasil.com.br. 
O valor é R$30.

Vale lembrar que no do-
mingo, 31 de outubro, a Ecort 
realizará o 64º Treinão “Hen-
rique Albino”, e contará com 
a participação de atletas de 
Tietê e municípios vizinhos.

O site Cerquilho Esporte, 
do esportista Rodrigo Becker, 
informou que dois cerquilhen-
ses disputam o Campeona-
to Paulista, série B1, e que o 
nome de Cerquilho apare em 
duas das quatro equipes ga-
rantidas nas semifinais.

Na Matonense, o cerqui-
lhense Willian Monteiro, titu-
lar no meio-campo, vem sendo 
um dos destaques.

Pelo Grêmio Prudente, o 
cerquilhense e volante Luis 
Otávio permaneceu, nos pri-
meiros jogos, se recuperando 
de uma contusão. Somente, 

nas últimas partidas, entrou 
em campo e tornou-se impor-
tante para a classificação da 
equipe nas semifinais.

Com esses resultados, o 
Grêmio Prudente e Matonense 
se juntaram com o União Su-
zano e o Vocem e irão brigar 
por duas vagas de acesso para 
a série A3 em 2022, além tam-
bém de estarem classificadas 
para a final da B1 de 2021.

Confira as semifinais 
quando ocorrerão as próxi-
mas competições que trarão 
Willian Monteiro e Luis Otávio, 
de Cerquilho:

Neste domingo, 17 de ou-
tubro, ocorre o primeiro jogo 
das semifinais.

Em Matão, às 10 horas, a 
Matonense enfrenta o Vocem.

Em Presidente Prudente, 
em mesmo horário, jogam o 
Grêmio Prudente e a União Su-
zano.

No domingo 24 de outubro, 
será a vez da segunda partida 
das semifinais. Em Assis, às 10 
horas, o  Vocem enfrentará a 
Matonense. No mesmo dia e 
horário, em Suzano, o União 
Suzano encara o Grêmio Pru-
dente.
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Sub-17 busca classificação contra Novo Horizontino
CAMPEONATO PAULISTA

Divulgação Comercial

  

O nome dele é Luiz Anto-
nio Zanardo Canatelli, mas 
na cidade todos o conhecem 
como Li Canatelli. Este tiete-
ense nascido, em 3 de março 
de 1949, é filho de João Cana-
telli e Luiza Zanardo Canatelli. 
Por toda sua vida, trabalhou 
na Funilaria e Pintura Li, de 
sua propriedade.

Casado com Gracinha No-
vaes há 47 anos, o homena-

geado é pai da Fabiana (pro-
motora de Justiça), do Clayton 
(advogado) e do Juliano (arqui-
teto). Seu relacionamento com 
Gracinha começou na famosa 
reta do jardim de Tietê.

Torcedor do Palmeiras, Li 
Canatelli foi lateral-esquerdo 
do Esporte Clube Bela Vista, 
campeão varzeano de 1975. 
Ingressou no futebol por in-
fluência do esportista Afonso 
Montanham e tem grande ad-
miração pelos jogadores Xixi-
co Evangelista, Antonio José 
de Machia Pezzato, o saudoso 
atleta Borghi, além do massa-
gista Mazzaropi.

Jogou ao lado de Dindinho, 
Afonso, Mario, Lolai, Dema, 
Ari, Mauro, Palmeira, Airton, 
Gambé, Ademir, Edson, Bor-
ghi, assim como com Chindo, 
Mauro Scuoteguazza, Dema 
Bufo, Miltinho, Mário Caseto, 
Sérgio Ercolin, Neno Casagran-
de, Piloto, Ademir Torrezan, 
José Laerte de Vidotto Forlevi-
se e Edson Lizier.

Aos 72 anos, o avô de Lui-
za, Ligia e Gabriel é de uma 
humildade exemplar, além de 
ser sempre atencioso com as 
pessoas. Confesso que o amor 
de Li Canatelli pela Bela Vista é 
antigo. O bairro sempre foi seu 
lugar preferido. Ali ele nasceu, 

cresceu, casou, constituiu fa-
mília e mora até hoje.

Vale lembrar que foi, na 
década de 1940, em um cam-
pinho que ficava atrás da má-
quina de beneficiar algodão, 
pertencente a Jacinto Magane-
te, que Luizinho Ghizzi, José 
Dal Pozzo (Pitoco), Ibraim Be-
loto (Lique), Wilson Serafim 
(Moio), Plínio Beloto (Tico), 
João Coelho, Benedito de Mou-
ra (Brandão), Moacir Cuco, 
Heitor Belato, Berto Franzini, 
Gile e Ticão começaram a dar 
os primeiros passos do Bela 
Vista.

Já na década de 1950, sur-
giu outro campo, onde hoje é 
o depósito da Indusparquet. 
Com a existência de um novo 
campo e de outros atletas, 
deu-se origem ao Esporte Clu-
be Bela Vista, com as cores 
azul e branco. Carlos Ghizzi 
e Bernardo Rossini, por exem-
plo, foram presidentes do clu-
be por anos.

Um fato inesquecível envol-
vendo a agremiação ocorreu 
em 1972, em um jogo de salão 
no Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo. Naquela opor-
tunidade, o Esporte Clube Bela 
Vista enfrentou a representa-
ção do Gabinete do Governo 
Estadual. Na ocasião, os atletas 

Miltinho, Laerte, Mário, Borghi 
e Edson, de Tietê, venceram o 
time da casa pelo placar de 6 
a 5 e, desta forma, trouxeram 
para o município de Tietê o 
troféu denominado “Palácio 
Bandeirantes”, com cinco gols 

sob o domínio de Borghi e um 
de Laerte.

Quantas saudades tenho 
dessa época de ouro do fute-
bol de Tietê e região. Quantos 
já foram embora!

PIADINHA DA SEMANA –

Ao ver duas mulheres bri-
gando por um assento, o 
motorista de ônibus gritou:

-“O lugar é da mais gor-
da!”

Resumindo, foram as duas 
embora a pé!

Onde Anda Você? Édie Honório

Li Canatelli foi
lateral-esquerdo

do Bela Vista ESPORTE CLUBE BELA VISTA - CAMPEÃO VARZEANO EM 1975
Em pé: Chindo, Mauro Scuoteguazza, Valdemar Cláudio Bufo (Dema Bufo), Miltinho, 

Mário Caseto, Sérgio Ercolin e Francisco Carlos Coan Casagrande (Neno)
Agachados: Piloto, Otávio Antonio Beloto (Gambé), Ademir Sérgio Torrezan,

José Laerte de Vidotto Forlevise, Edson Lizier e Li Canatelli

Fotos acervo Édie Honório e Li Canatelli

Equipe Sub-17 tem que 
vencer e depender de 
outros resultados para 
passar para a segunda 

fase
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Além da apresentação das atrações, haverá Concurso de Interpretação e solenidade de premiação com a entrega do prêmio “Manoel Novaes”

LITERATURA

Jumirim recebe festival “Vila das Artes” no dia 23

Em Jumirim, o Projeto Cul-
turando e a Prefeitura realiza-
rão o Festival Culturando de 
Literatura - “Vila das Artes”. O 
evento ocorrerá no Acampa-
mento Água de Pedra (Acap), 
seguindo todos os protocolos 
sanitários de combate à co-
vid-19. 

Em um espaço amplo e 
aberto em meio à natureza, o 
“Vila das Artes” contará com 
mesas de bate-papo, oficinas 
literárias, feira do livro e a 
presença de artistas de todas 
as expressões, como: malaba-
rismo, dança, música, teatro, 
grafite, artes plásticas, exposi-
ções, artesanato, ilusionismo, 
entre outros. 

Entre as atrações que pro-
metem entreter o público es-
tão Caio Ferreira, ilusionista 
premiado de renome interna-
cional; Marcio Maresia, mul-
ti-instrumentista com per-
formance ao estilo “one man 
band”; exposição e lançamen-
to do CD de Cornélio Pires; 
profissionais do mercado lite-
rário; escritores e escritoras da 
região; entre outros.

Além dessas atrações, se-
rão iniciados o Concurso de 
Interpretação e a solenidade 
de premiação do Concurso Na-
cional de Poemas e do prêmio 
“Manoel Novaes”, que visa re-
conhecer e valorizar os talen-
tos da microrregião. 

Vale ressaltar que o Festi-
val Culturando de Literatura - 
“Vila das Artes” será coroado 
com um luau ao som de Gus-
tavo Vieira.

De acordo com o diretor do 
Projeto Culturando, Pablo Civi-
tella, este evento proporciona-
rá atrações para toda a família, 
com classificação livre, entra-
da franca e distribuição gra-
tuita de pipoca, algodão doce, 
sorvete retrô e refrigerantes 
Xereta, além de comes e bebes 
à venda. 

“Será uma experiência mul-
ticultural, inédita para a região, 
e que promete ser inesquecível 
aos artistas e expectadores”, 
são as palavras do Pablo Civi-
tella sobre o “Vila das Artes”, 
que ocorrerá no sábado, 23 de 
outubro, a partir das 15 horas, 
sendo encerrado com luau.

O Acap fica instalado na 
Rodovia Marechal Rondon, km 
163 + 600m, em Jumirim.

Vale ressaltar que a edição 
de 2021 do Festival Culturan-
do de Literatura conta com re-
cursos da Lei Aldir Blanc (Lei 
14.017/2020), através de uma 
realização do Ministério do 
Turismo, da Secretaria Espe-
cial da Cultura e do Governo 
do Estado de São Paulo por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, Projeto 
Culturando e Prefeitura de Ju-
mirim, tendo apoio Cultural da 
Poiesis – Gestão Cultural (Ofi-
cinas Culturais), ACAP (Acam-
pamento Água de Pedra), Cevi, 
Confusa Sistemas, Evolução 
Eco, La Vie Belle Flores, Celsil 
Automotive e Refrix (refrige-
rantes Xereta).

A programação completa 
está no site projetoculturando.
com.br.

HISTÓRICO - Idealizado 
em 2007 pelo ator Pablo Ci-
vitella, o Projeto Culturando 
foi, oficialmente, fundado em 
29 de março de 2008 por um 
grupo de jovens com o objeti-

vo de desenhar um plano inte-
grado de ações culturais para a 
cidade de Tietê . Desde então, 
a equipe passou a promover 
diversas ações culturais envol-
vendo música, dança e teatro, 
sempre com foco na valoriza-
ção dos artistas locais.

Em 2013, o Culturando ofi-
cializou-se como Associação 
Cultural e expandiu a atua-
ção para Cerquilho, tendo os 
primeiros 10 anos de ativida-
de marcados por eventos de 
grande visibilidade e forte pre-
sença de público, como as pri-
meiras edições do Verão Cul-
tural e Inverno Cultural, o que 
proporcionou à Associação o 
reconhecimento pela atuação 
marcante. 

Em 2018, o Culturando 
passou por uma reestrutura-
ção, que incluiu a reposiciona-
mento da marca, repaginação 
do site e a atuação de mais 
colaborativa. A partir de 2019, 
com o intuito de formar um 
eixo de referência cultural, 
ampliou as atividades para La-
ranjal Paulista, Jumirim, Tietê, 
Cerquilho e Porto Feliz. 

Divulgação PC

Prefeitura divulga resultado 
de candidatos aprovados

PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura do município 
de Jumirim divulgou a quem 
possa interessar que foi publi-
cado, no Diário Oficial, o edital 
de divulgação de resultado da 
prova objetiva e a relação dos 
candidatos aprovados por or-
dem de classificação no Pro-
cesso Seletivo de Estagiários.

Pelo Ensino Superior, a 
classificação teve a seguinte 
ordem: Julia Milani da Silva 
(Direito), Maria Eduarda Fulini 
(Direito), Patrícia de Souza Pa-
checo Lopes (Pedagogia), Da-
nielle de Mello Tolini (Gestão 
Pública) e Erika Lelis Sandim 
Gonse (Administração).

Pelo Ensino Médio a classi-
ficação dos candidatos aprova-

dos no Processo Seletivo para 
estagiar mostra a seguinte 
ordem: Andressa Queiroz de 
Moraes, Arielly Aparecida Mar-
ques dos Santos, Jennifer San-
tos Gonçalves, Sophia Stringhi 
Ferraz, Richard Eufrásio Me-
neses, Maria Vitória Pazotto 
da Silva, Alexandra Cristina 
dos Santos Viana, Letícia Rosa 
Flauzino, Anna Flávia Marques 
de Souza, Luiz Gabriel Pazotto 
da Silva, Bianca Bene, Eduarda 
Cauane de Jesus, Ana Paula 
Castor da Silva, Maiara Vieira 
da Silva, Luis Fabiano Ferreira, 
Jessica de Souza Pereira, Sara 
Quezia Soncin de Oliveira, 
Francine Soncin Alves de Oli-
veira e Vanderleia Alves Valim.

A programação completa está disponível no 
site projetoculturando.com.br

Campanha de Multivacinação 
atualiza caderneta 

EM JUMIRIM

A Prefeitura de Jumirim 
informou que atenderá a Cam-
panha Nacional de Multivaci-
nação com objetivo de atuali-
zar as cadernetas de vacinação 
de crianças e adolescentes, 
do zero aos 15 anos. Objeti-
vo é colocar em dia as doses 
de vacinas desse público para 
combater o sarampo, HPV, va-
ricela, meningite, entre outras 
doenças.

Vale lembrar que, do bebê 
ao idoso, há vários tipos de 
vacinas para prevenção de 
diversas doenças, indepen-
dentemente da faixa etária. A 
maior parte delas é aplicada 
na infância e faz parte do ca-
lendário básico de vacinação 
preconizado pelo Ministério 
da Saúde.

Apesar de haver oferta de 
imunizantes durante todo o 
ano nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), do Estado de São 
Paulo, a procura pela proteção 
gerada a partir da vacinação 
está baixa.

Como uma forma de re-
forçar a importância de se 
vacinar, este atendimento da 
Campanha Nacional de Multi-
vacinação segue até 29 de ou-
tubro.

Em Jumirim, a Sala de Vaci-
nas da UBS “Braziliano Poggi” 
atende de segunda a sexta, das 
7h30 às 11 horas e das 12 às 
16 horas. Lembrando que no 
sábado, 16 de outubro, haverá 
o Dia “V” de Vacinação.

Divulgação PMJ
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COVID-19

A Vino di Vita tem as melhores opções em vinhos, 
espumantes e acompanhamentos, além de

muitas promoções. E podemos levar até você. 
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito a taxa). 

Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641.

TODOS OS DIAS COMBINAM 
MUITO COM VINHO

Vale lembrar que o atendimento ao público-alvo da campanha ocorre nas dependências do ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê

Município de Tietê imuniza população nesta sexta
Divulgação

Conforme o cronograma 
de imunização, a Secretaria de 
Saúde e Medicina Preventiva 
de Tietê anunciou que haverá 
vacinação nesta sexta, 15 de 
outubro, das 8 às 12 horas. Na 
data de hoje, será aplicada a 
segunda dose da AstraZeneca 
para aqueles que tomaram a 
primeira dose até 19 de julho 
ou para os faltosos.

Hoje também serão aten-
didos com a terceira dose os 
idosos com 75 anos ou mais, 
com pelo menos seis meses de 
intervalo da vacinação e que 
tenham sido imunizados com 
a segunda dose até 18 de abril. 
Neste caso, o horário será das 
13 às 16 horas.

Ainda nesta sexta, 15, no 
mesmo horário, haverá a imu-
nização com a terceira dose 
para pessoas com alto grau de 
imunossupressão e com pelo 
menos 28 dias de intervalo da 
última dose do esquema vaci-
nal (segunda ou dose única), 
independentemente do imuni-
zante aplicado.

Vale lembrar que a imuni-
zação ocorre no ginásio “Acá-
cio Ferraz”, na Nova Tietê. 
Pede-se que seja feito o pré-ca-
dastro no site https://vacinaja.
sp.gov.br/ e apresente cópia 
do comprovante de endereço 
e do CPF.

Em Cerquilho, hoje, 15 de 
outubro, das 7h30 às 11h30 
e das 13 às 15 horas, a Secre-
taria Municipal de Saúde imu-
nizará gestantes e puérperas 
com até 45 dias pós-parto com 
a primeira e a segunda doses, 
além de idosos com 60 anos 
ou mais, que já receberam a 

segunda dose até 24 de abril. 
Também serão imunizadas as 
pessoas com segunda dose  da 
Coronavac para quem tomou a 
primeira dose até 17 de setem-
bro, assim como haverá apli-
cação da primeira dose para 
adultos com 18 anos ou mais.

Pede-se a apresentação de 
cópia de documento pessoal 
com foto e CPF e do compro-
vante de residência.

Os locais de vacinação são 
os seguintes: UBSF Centro; 
UBSF Di Nápoli; e UBSF Parque 
Alvorada.

No município de Jumirim, 
neste sábado, 16 de outubro, 
das 8 às 15 horas, na Secreta-
ria Municipal de Saúde, haverá  
a repescagem da segunda dose 
em atraso das vacinas Pfizer, 
Coronavac e Astrazeneca.

VACINÔMETRO - Tietê, 
Cerquilho, Laranjal Paulista e 

Jumirim seguem com a imuni-
zação contra a covid-19. 

Até ontem, 14 de outubro, 
somando todo o público-alvo, 
em Tietê já tinham sido aplica-
das 59.403 doses; em Cerqui-
lho, o número era de 71.196 
vacinados; em Laranjal Paulis-
ta, 42.129; e, em Jumirim, so-
mavam 5.195 imunizados. 

Vale constar que estes 
dados foram publicados na 
página do Vacinômetro do 
Governo do Estado. É impor-
tante ressaltar, ainda, que es-
tes números relacionados aos 
municípios paulistas podem 
ser acompanhados no site va-
cinaja.sp.gov.br/vacinometro.

BOLETINS - Novos núme-
ros relacionados à covid-19 
foram divulgados pelas Se-
cretarias de Saúde de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista. Até ontem, 14 de ou-

tubro, Tietê registrava 4.094 
casos confirmados, sendo 
3.975 curados e 5 em recupe-
ração, além de 114 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava 
até esta quarta, 13 de outu-
bro, 6.638 casos confirmados, 
6.322 curados e 153 em recu-
peração. O número de mortes 
era de 161 óbitos.

Em Jumirim, até quinta, 14 
de outubro, os casos confirma-
dos de covid-19 somavam 602 
pessoas positivadas, tendo 
594 curadas, duas pessoas em 
isolamento e oito óbitos.

Já a cidade de Laranjal Pau-
lista registrava até sexta, 8 de 
outubro, 5.498 casos confir-
mados, com 5.345 pacientes 
curados, 36 em recuperação e 
117 óbitos.

CALENDÁRIO - Neste sá-
bado, 16 de outubro, ocorrerá 
o Dia V da Campanha de Mul-
tivacinação para as crianças 
de todas as faixas etárias e 
adolescentes de até 15 anos.

Nesta data, os pais e res-
ponsáveis devem levar os 
menores a um dos postos de 
saúde com a carteirinha de 
vacinação para que um pro-
fissional avalie quais doses 
precisarão ser aplicadas, tan-
to para eventual situação de 
atraso, falta ou necessidade 
de reforço. 

Em Tietê, o Dia V da Cam-
panha de Multivacinação 
ocorrerá, das 8 às 16 horas, 
nos Postos de Saúde das se-
guintes localidades: Centro 
de Saúde II – Central, Povo 
Feliz, Cohab, Santa Maria, Bo-
nanza, Jardim da Serra e São 
Pedro.

Até ontem, 14 de outubro, em Tietê já 
tinham sido aplicadas 59.403 doses

Santa Casa concorre a Prêmio 
de Boas Práticas de Gestão

DESTAQUE

Pela primeira vez, a Santa 
Casa de Tietê participará do 
3º Prêmio de Boas Práticas de 
Gestão de RH do Sindicato das 
Santas Casas e Hospitais Filan-
trópicos do Estado de São Pau-
lo (SINDHOSFIL/SP).

Iniciativa visa reconhecer 
as melhores práticas de Gestão 
Hospitalar, mostrando como o 
setor de RH da saúde filantró-
pica tem se empenhado para 
desenvolver um trabalho de 
qualidade, mesmo diante de 
tantas adversidades. 

As entidades finalistas ao 
3º Prêmio de Boas Práticas de 
Gestão de RH do SINDHOS-
FIL/SP são: Associação Fundo 
de Incentivo a Pesquisa (AFIP) 
com o case Programa de qua-
lidade de vida da AFIP - Cui-
dando de Quem cuida; Hospi-
tal Serviço Social da Indústria 
do Papel, Papelão e Cortiça do 

Estado de São Paulo (Sepaco) 
com o case Informatização 
dos Processos da Segurança 
do Trabalho - Eleição da Cipa 
e Entrega de EPIs; e Santa Casa 
de Tietê com o case Semana da 
Saúde Virtual, apresentada por 
Raul Baccili Biazotto, Rodolfo 
Pereira Pires e Mateus Demar-
chi Germano.

Rodolfo

Raul Mateus

Divulgação Santa Casa



Sexta-feira, 15 de outubro de 2021 9jornalnossafolha.com.br

ANIVERSARIANTES

Prefeito Daniel Vieira, 
recebeu os parabéns da 
população e dos amigos 
de Jumirim na segunda, 

11 de outubro

Adinilson Mazzer Cancian 
comemora aniversário 
hoje, 15 de outubro, 

junto da esposa Tatiana 
e do filho Pedro Henrique

Agostinho Osório Vioto 
assopra velinhas nesta 
sexta, 15 de outubro, 

com a esposa Marisa, os 
filhos e os familiares

Anna Paula Senicato 
aniversaria hoje, dia 15, 
e festeja a data ao lado 
do marido Eduardo e do 

filho Paulo Henrique

Ariane Dordetti 
assopra velinhas hoje, 

15 de outubro, na 
companhia do noivo 
Bruno e da família

Celso Coelho de Oliveira 
rasga folhinha hoje, 

15 de outubro, ao lado 
da esposa Jussara, das 
filhas e dos familiares

Donizete Dell Terra será 
festejado pela esposa 
Célia Razera e pelos 

filhos Rodrigo e Renata 
hoje, 15 de outubro

Du Cristo muda de idade 
hoje, 15 de outubro, e 
recebe os parabéns da 
família e da namorada 

Polliana de Nadai

Dulce Constantino 
festeja mais um ano de 

vida hoje, 15 de outubro, 
com o marido, os pais e 
os amigos da Coocerqui

Edejonas Brunheroto 
Lopes rasga folhinha 
nesta sexta, dia 15, e 
ganha os parabéns da 
família e dos amigos

O namorado Renan e os 
familiares parabenizam 

Giovanna Coppini 
Ercolin pela nova idade 
festejada hoje, dia 15

Ju Amaral comemora 
nova idade hoje, dia 

15, ao lado da esposa 
Luciana, dos filhos Pedro 
e Laura e dos familiares

Brinde desta sexta, 
dia 15, será para Liane 

Toledo, que brinda a data 
com o marido Fernando 

e a filha Gabriela

Luciane Daminelli rasga 
folhinha na sexta, 15 de 
outubro, na companhia 
do marido Sérgio, dos 
filhos e dos familiares

A esposa Layla e os 
filhos Felipe, Mayara e 
Fernando parabenizam 
Luciano Reis, da Cevi, 
hoje, 15 de outubro

Maria Luiza Pereira 
Leite recebe flores 
e telefonemas pela 

passagem do seu níver 
hoje, 15 de outubro

Maria Cristina Zalla Alves 
festeja mais um ano de 
vida nesta sexta, dia 15, 
com o marido Valter, os 

filhos e os familiares

Marlon Gobo troca de 
idade hoje, dia 15, na 
companhia da esposa 
Bruna, da filha Sophia, 
dos pais e da família

Os parabéns desta sexta, 
15 de outubro, serão 
para Patrícia Gaiotto, 
esposa do médico dr. 
Fábio Antonio Gaiotto

Plínio Rodrigues de 
Moraes faz aniversário 
nesta sexta, dia 15, e 
brinda com a esposa 

dra. Marisa e familiares

Washington Robim 
Junior aniversaria nesta 

sexta, 15 de outubro, 
junto da esposa Nice, da 

família e dos amigos

Valéria Pilon brinda nova 
idade com o marido José 
Roberto, o filho João, a 
nora Patrícia e a família 

hoje, 15 de outubro

Victória Mayumi 
Casagrande vai trocar de 
idade nesta sexta, 15 de 
outubro, na companhia 

dos pais e familiares

Vilma Beatriz completa 
17 anos hoje, dia 15, 

ao lado dos pais Marina 
e Milton, do namorado 

Lucas e dos avós



Elias Costa assopra 
velinhas neste sábado, 

16 de outubro, junto dos 
filhos, dos netos e dos 

bisnetos

Bolo deste sábado, 
dia 16, será para Eloisa 

Albino, que festeja a 
data com o marido, os 

filhos e a família

Isabella Mazzer Moura 
Albino aniversaria 

amanhã, dia 16, ao lado 
do marido Gustavo e dos 
filhos Filippo e Lorenzo

Ivanete Dal Coleto faz 
aniversário junto do 

marido Nei, dos filhos 
Renan e Raissa e família 
amanha, 16 de outubro

Luciano Bettini rasga 
folhinha amanhã, dia 16, 
na companhia da esposa 
Flávia Persona, da filha 

Isadora e familiares

Os pais Felipe e Débora e 
os irmãos Martina e Luca 
parabenizam Matteo dos 
Santos pelo aniversário 

neste sábado, dia 16

Ludmar Rodrigo 
Serrão vai receber os 

cumprimentos da família 
e dos amigos neste 

domingo, 17 de outubro

Josi Rochel celebra mais 
um ano de vida neste 

domingo, 17 de outubro, 
ao lado do marido Junior, 

dos filhos e familiares

O marido Ariovaldo e as 
filhas Gabriela e Michelle 

felicitam Neusa Maria 
da Silva pelo aniversário 
neste domingo, dia 17

Bolo deste domingo, 
17 de outubro, será 

para Nilce Tezotto, que 
comemora a data com o 
marido Jair e a família

Sílvio Foltram reúne a 
esposa Daiani e a filha 
Manu para festejar a 
data especial neste 

domingo, 17 de outubro

Sisnando de Luca 
Junior vai receber os 
cumprimentos dos 
familiares e amigos 

neste domingo, dia 17

Luciana Jacinto rasga 
folhinha na segunda, 

18 de outubro, junto do 
marido Adriano e dos 
filhos Adrian e Luise

A esposa Teresa, a 
filha Adrieli e o genro 

Fernando parabenizam 
Nivaldo Marques na 

segunda, 18 de outubro

Patricia de Toledo Morais 
vai aniversariar na 

segunda, 18 de outubro, 
e receberá as felicitações 

de toda a família

Selma Ruy receberá os 
parabéns do marido 

João, do filho João Vitor, 
familiares e amigos na 

segunda, dia 18

Bolo da segunda, 
dia 18, será para Silvia 
Coutinho, que festeja 

com o marido Pedro e os 
filhos Diego e Bruna

A esposa Carla, os filhos 
Ana Laura e Ricardo e a 
mãe Olga parabenizam 

Silvinho Sanson na 
segunda, dia 18

Swellen Garcia 
ganha abraços do marido 
Douglas Marafante e dos 

familiares na próxima 
segunda, dia 18

Tânia de Luca muda de 
idade na segunda, 18, 

junto do marido Rogério 
e dos filhos Thales, 
Thauani e Thamie

Thais de Andrade 
assopra velinhas na 

segunda, 18 de outubro, 
na companhia dos 

familiares e dos amigos

Os pais Diva e Vânia e 
a irmã Aline felicitam 
Alessandra de Moraes 

pelo aniversário na 
terça, 19 de outubro

Carolina Torres Mathias 
será festejada pelo 

marido José Márcio e 
pelos filhos na terça, 

19 de outubro

Diva Sbompato completa 
mais um ano de vida na 

terça, 19 de outubro, 
junto da filha Danieli 

e dos familiares

Maria Fernanda Sandei 
Melo Coan comemora 

nova idade neste sábado, 
16 de outubro, e recebe 
o carinho dos familiares

Pricila Bellucci assopra 
velinhas neste sábado, 

dia 16, na companhia da 
mãe Rosana, do irmão 
Evandro e da família

Rose Zanardo recebe 
flores e telefonemas por 
mais um ano de vida a 
ser comemorado neste 
sábado, 16 de outubro

Sirlei Scudeler Silva 
celebra a vida neste 

sábado, dia 16, junto do 
marido Aguinaldo (Tuka) 

e da filha Flávia

Os parabéns de amanhã, 
dia 16, são para Tatiana 
Bazo Ré, que brinda com 
a mãe Rosangela, a irmã 

Carolina e família

Bruno Bonelli Stampone 
troca de idade neste 
domingo, dia 17, na 

companhia da esposa, 
da família e dos amigos

Os filhos, os netos e a 
família cumprimentam 

Dorian Garcia pelo 
aniversário na segunda, 

18 de outubro

Felipe Magalhães muda 
de idade na segunda, 
18 de outubro, e vai 

receber os parabéns da 
família e dos amigos

Os pais Cristina e Célio, 
a irmã Isabela, o marido 
Maurício e o filho Gabriel 
felicitam Gabriela Dalava 

na segunda, dia 18

Giani Gardenal 
aniversaria na segunda, 
18 de outubro, e ganha 
beijos do marido Edson 

Fabbre e dos filhos

Leandro Provasi brinda 
nova idade na segunda, 

18 de outubro, e 
recebe os parabéns dos 

familiares e amigos

A esposa Sueli, os filhos 
Shirley, Sheila, Lauro e 

Luís Henrique e os netos 
felicitam Luís Paladini 

na segunda, dia 18

Taísa Thomé aniversaria 
neste domingo, dia 17, 
com a filha Kananda, os 

pais Moacir e Marisa e os 
irmãos Flavio e Natan

Adriana Amadio Salvador 
brinda mais um ano na 
segunda, dia 18, com o 
marido Nei e os filhos 

Adrielly e Douglas

Andréa Milanelo 
receberá as felicitações 
dos pais Ademir e Odete 
e do irmão Adriano na 

segunda, 18 de outubro

Celina Vidotto Bergamin 
será festejada pelos 

filhos, pelas noras, pelo 
genro e pelos netos 
na segunda, dia 18

Danielle Fernandes 
assopra velinhas na 

segunda, 18 de outubro, 
ao lado do marido Fábio 

e da filha Laura

Dayane Pizzol rasga 
folhinha na segunda, 

18 de outubro, na 
companhia do marido, 
dos filhos e familiares

ANIVERSARIANTES
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Erico Gaiotto Marceri 
aniversaria na terça, 
dia 19, com a esposa 

Simone e os filhos 
Giovanni e Ana Laura

Bolo da terça, 19 de 
outubro, será para Grazi 
Cardoso, que comemora 
a data especial ao lado 
da família e dos amigos

Os pais Kátia e Newton 
e o irmão Thomás 
parabenizam Ísis 

Bortolaso Simonetti na 
terça, 19 de outubro

Zezinho Tavares 
festeja mais um ano de 
vida na terça, dia 19, e 

recebe o carinho da filha 
Yara e da família

Maria Angela celebra 
nova idade na terça, dia 

19, na companhia do 
marido, dos filhos, dos 

netos e familiares

Marisa Lavorenti Thomé 
assopra velinhas na 

terça, dia 19, junto do 
marido Moacir, dos filhos 

e da neta Kananda

Cidinha Foresto muda de 
idade na quarta, 20 de 
outubro, na companhia 

dos filhos Marina, Murilo 
e Vinicius e da família

Juliano Ciconelo assopra 
velinhas na próxima 

quarta, 20 de outubro, 
com a esposa Luciana 
Vilela e os familiares

Luiza Lara celebra mais 
um ano de vida na 

quarta, 20 de outubro, 
ao lado do marido Mário 

Sérgio e da família

Maria Diniz Martins 
aniversaria na próxima 
quarta, 20 de outubro, 
junto do marido Gerson 

e da filha Denise

Renata Mateus Morandim 
rasga folhinha na quarta, 

20 de outubro, com o 
marido Wagner, a filha 
Helena e toda a família

Os filhos Mirella e 
Rodolfo, a neta Luisa e 
familiares parabenizam 
Sônia Cruz Milanello na 
quarta, 20 de outubro

Marcos Bellucci rasga 
folhinha na terça, 19 

de outubro, ao lado da 
esposa Adriana e das 
filhas Sophia e Helena

Odete Lopes comemora 
mais um ano de vida 

na terça, dia 19, com o 
marido, os filhos, genros, 

netos e os familiares

Tales Eduardo Fleury 
aniversaria na terça, 

19 de outubro, junto da 
filha Raysa, da mãe Vera 

e de toda a família

Vinícius Bertola recebe 
os cumprimentos 

especiais dos familiares 
e dos amigos na terça, 

19 de outubro

Os pais Lisa e Carlinhos, 
os irmãos Julio e Alex e a 
cunhada Marina felicitam 
César Augusto Assis na 
quarta, 20 de outubro

Cida Cancian será 
festejada pelo marido 

Gê, pelos filhos Fernanda 
e Thiago e familiares na 
quarta, 20 de outubro

Juliano Schincariol será 
festejado pela esposa 

Suelen Citroni, pelo filho 
Giovanni e família na 
quinta, 21 de outubro

Lurdes Bacili recebe 
os parabéns de todas 
as amigas do Lar São 
Vicente de Paulo na 

quinta, 21 de outubro

Mariazinha Finatti de 
Arruda recebe flores e 
telefonemas pelo seu 
aniversário na quinta, 

21 de outubro

A esposa Dani, o filho 
Miguel, o pai Moacir e 

familiares parabenizam 
Mateus Angeli na quinta, 

21 de outubro

Moacir Angeli recebe 
os parabéns dos filhos 
Cíntia e Mateus, dos 
netos e da família na 
quinta, 21 de outubro

Sthefani Teixeira 
Salandin completa nove 
anos na quinta, dia 21, 
junto dos pais Marcos e 

Izauri e da irmã Carolina

Adrianne Moniz brinda 
nova idade na quinta, 
dia 21, junto dos pais 
Adalberto e Cida e das 
irmãs Alinne e Arianne

Arthur Montanham Sotilo 
completa dois anos na 
quinta, 21 de outubro, 

junto dos pais Tamara e 
Junior e familiares

Cassia Calmon 
será festejada pelos 

familiares e pelos amigos 
na próxima quinta, 

21 de outubro

Guilherme Ribeiro, filho 
da Maria Helena e do 
Edson, muda de idade 

na quinta, 21 de outubro, 
ao lado da família

João Gabriel Regonha 
aniversaria na quinta, 
dia 21, na companhia 

dos pais Jr. e Daniele e 
do irmão Pedro Henrique

João Foltran comemora 
mais um ano de vida na 

quinta, dia 21, ao lado da 
esposa Letícia, da filha e 

dos familiares

ANIVERSARIANTES

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL
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BODAS

Divete e Nivaldo Flávio e Juliana Dante e Claudete Mica e Zeca Márcio e Nanda

Marcelo e Tania César e Gisele Gisele e Lourenço Inês e Guto Fábio e Cíntia

Douglas e Magali Flávia e Marcelo Laura e Rafael Rafael e Giovana Guto e Viviane

Mariana e Aguinaldo

Vinicius e Tatiane

Tato e Cristiane

Daniela e Cadu

Newton e Kátia

Nelson e Elisabete

Helena e Éde

Célio e Cristina

Em Tietê, Divete Maria Hernandes 
de Souza e Nivaldo Gomes de Souza 
celebraram 24 anos de matrimônio 
na segunda, 11 de outubro, na com-
panhia dos familiares e amigos.

O pessoal do jornal Nossa Folha 
parabeniza o casal pelas Bodas de 
Madrepérola!

Em Tietê, Flávio Vire e Juliana Ca-
lefe Vire comemorarão 11 anos de 
união nesta sexta, 15 de outubro, jun-
to dos filhos Maria Eduarda (Duda) e 
Davi Lucca e da família.

Recebam do jornal Nossa Folha 
os cumprimentos especiais pelas Bo-
das de Almandina!

Em Cerquilho, Oswaldo Dante Fi-
lho e Claudete de Souza Dante brin-
darão 38 anos de casados nesta sex-
ta, 15 de outubro, ao lado dos filhos 
André Luís, Luís Fernando, Rafaela e 
dos netos Luís Henrique e João Lucas. 

Seguem as felicitações do Nossa 
Folha pelas Bodas de Olho de Tigre!

Em Cerquilho, Emilene Thomaz 
(Mica) e Zeca Leone festejarão 21 
anos de amor e cumplicidade nesta 
sexta, 15 de outubro, na companhia 
do filho Caetano e familiares.

A equipe do jornal Nossa Folha 
envia os parabéns pelas Bodas de In-
dicolita!

Em Cerquilho, Márcio Pereira e 
Fernanda Bertola Rodrigues comple-
tarão 16 anos de enlace nesta sexta, 
15 de outubro, junto dos filhos Ni-
cholas e Nathália e família. 

Recebam do jornal Nossa Folha 
as felicitações pelas Bodas de Pérola 
de Água Doce!

Em Tietê, Marcelo Barbosa Pimen-
tel e Tania Vidotto Cristo Pimentel 
celebrarão cinco anos de matrimônio  
nesta sexta, 15 de outubro, na com-
panhia da filha Luisa e familiares.

O pessoal do jornal Nossa Folha 
parabeniza o casal pelas Bodas de To-
pázio Imperial!

Em Tietê, Francisco César Foltran 
Lopes e Gisele Caroline Paes de Oli-
veira comemorarão cinco anos de 
união nesta sexta, 15 de outubro, jun-
to dos familiares.

Recebam do jornal Nossa Folha 
os cumprimentos especiais pelas Bo-
das de Topázio Imperial!

Em Piracicaba, Gisele Mariotto Pe-
rez e Lourenço Carmelo Torres brin-
darão 27 anos de casados nesta sexta, 
15 de outubro, ao lado dos filhos Ma-
riana e Lourenço Junior.

Seguem as felicitações do jornal  
Nossa Folha pelas Bodas de Criso-
prásio!

Em Tietê, Inês Moreli Toledo de 
Moraes e Luís Augusto Toledo de 
Moraes (Guto) festejarão 23 anos de 
amor e cumplicidade neste sábado, 
16 de outubro, na companhia dos fa-
miliares.

A equipe do Nossa Folha envia os 
parabéns pelas Bodas de  Andaluzita!

Em Tietê, os médicos Fábio Peres 
Lima e Cíntia Angeli completarão 17 
anos de enlace neste sábado, 16 de 
outubro, junto dos filhos Letícia e 
Tiago e de toda a família.

Recebam do jornal Nossa Folha 
as felicitações especiais pelas Bodas 
de Verdelita!

Em Tietê, Douglas Nicolosi e Ma-
gali Aparecida Spironelo Nicolosi 
celebrarão 11 anos de matrimônio 
neste sábado, 16 de outubro, na com-
panhia da filha Karina e familiares.

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

Em São Paulo, Flávia Scatena Bág-
gio e Marcelo Batista da Silva come-
morarão seis anos de união neste 
domingo, 17 de outubro, junto dos 
familiares. Recebam do jornal Nossa 
Folha os cumprimentos especiais pe-
las Bodas de Peridoto! 

Em Piracicaba, Laura Mariano Piz-
zol e Rafael José Andrade brindarão   
seis anos de casados neste domingo, 
17 de outubro, ao lado da filha Letícia 
e de toda a família.

Seguem as felicitações do  Nossa 
Folha pelas Bodas de de Peridoto!

Em Tietê, Rafael Toledo de Moraes 
e Giovana Dal Pozzo festejarão seis 
anos de amor e cumplicidade neste 
domingo, 17 de outubro, na compa-
nhia da filha Giulia e dos familiares.

A equipe do Nossa Folha envia os 
parabéns pelas Bodas de Peridoto! 

Em Cerquilho, José Augusto Pe-
reira (Guto) e Viviane Bellucci David 
completarão 12 anos de enlace neste 
domingo, 17 de outubro, junto dos 
filhos Larissa, Thomaz e Tom. O jor-
nal Nossa Folha felicita o casal pelas 
Bodas de Opala!

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Mariana Rodrigues da Silva e Agui-
naldo Soares celebrarão seis anos de matrimô-
nio neste domingo, 17 de outubro, na compa-
nhia das filhas Catarina e Manuela. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pe-
las Bodas de Peridoto! 

Em Tietê, Vinicius Battistuzzi Martins e Ta-
tiane Aparecida Júlio Battistuzzi celebrarão três 
anos de matrimônio na quarta, 20 de outubro, 
na companhia dos familiares. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pe-
las Bodas de Green Gold!

Em Cerquilho, Tato Sebastiani e Cristiane 
Tirabassi Sebastiani comemorarão 24 anos de 
união neste domingo, 17 de outubro, junto da 
filha Laura e dos familiares. 

Recebam do jornal Nossa Folha os cumpri-
mentos especiais pelas Bodas de Madrepérola!

Em Cerquilho, Daniela Silva Soares Dal Poz-
zo e Carlos Eduardo Dal Pozzo (Cadu) comemo-
rarão 14 anos de união na quarta, 20 de outu-
bro, junto do filho Luiz Henrique e familiares. 

Recebam do jornal Nossa Folha os cumpri-
mentos pelas Bodas de Quartzo Rosa!

Em Tietê, Newton Cesar Simonetti e Kátia 
Bortolaso brindarão 19 anos de amor e cumpli-
cidade na segunda, 18 de outubro, na compa-
nhia dos filhos Thomás e Ísis e família. 

A equipe do Nossa Folha envia os parabéns 
pelas Bodas de Kunzita!

Em Tietê, Nelson Antônio Duran Garcia e 
Elisabete Zanete Duran brindarão 22 anos de 
amor e cumplicidade na quinta, 21 de outubro, 
na companhia da família. 

A equipe do Nossa Folha envia os parabéns 
pelas Bodas de Turmalina Bicolor!

Em Tietê, Helena Akemi Ronchi e Edson Can-
cian Ronchi (Éde) completarão 35 anos de enla-
ce na segunda, 18 de outubro, junto dos filhos 
Gabriela Tiemi e Edinho. 

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

Em Cerquilho, Célio Luiz Dalava (Celinho) e 
Eliana Cristina Rodrigues Dalava (Cris) comple-
tarão 32 anos de enlace na quinta, 21 de outu-
bro, junto das filhas Gabriela e Isabela, do neto 
Gabriel e familiares. O jornal Nossa Folha felici-
ta o casal pelas Bodas de Rodolita!



Perfil entrevista
Vânia Scudeler Pilon

Sexta-feira, 15 de outubro de 2021 13jornalnossafolha.com.br

Em 3 de setembro de 1915, 
na pequena Iracemápolis, mu-
nicípio do Estado de São Paulo, 
distante pouco mais de 60 qui-
lômetros de Cerquilho, nascia  
João Pilon, que veio a ser umas 
das personalidades públicas 
mais marcantes da história de 
Cerquilho.

Notícia que, naturalmente, 
para bem poucos da atual gera-
ção cerquilhense seja lembra-
da com o merecido destaque. 
Poucos sabem ou conheceram 
a trajetória deste político e 
empresário vindo do Bate Pau 
e que, nos seus quase 56 anos 
vividos, 32 deles foram em 
Cerquilho, município o qual 
ele tanto amou e sempre lhe 
foi grato por aquilo que dei-
xou em favor da comunidade 
cerquilhense e regional.

Hoje, vamos lembrar do 
João Pilon que, no início do 
mês de junho de 1940, em 
Cerquilho, chegava junto da 
esposa Helena Martin Pilon, 
dos seus cinco irmãos Pascho-
al, Mário, Octavio, Américo e 
Domingos, das quatro irmãs 
Josephina, Helena, Albina, Te-
reza e Nair, do seu pai Hermí-
nio Pilon e da sua mãe Regina 
Diotto Pilon e do filho José Pi-
lon, de pouco mais de um ano, 
para explorarem as terras até 
então pertencentes às famí-
lias Meneguim e Malavazi no 
bairro São Francisco, onde já 
havia um pequeno alambique 
de pinga.

Com a força do trabalho 

pioneiro e ávido por adquirir 
novas terras e ampliar o pe-
queno engenho  existente, teve 
seu sonho almejado e chega-
do ao sucesso em 1951 com 
a implantação da Usina Santa 
Maria, iniciando, assim, a pro-
dução do açúcar, constituindo 
a João Pilon & Cia., hoje J. Pilon 
S/A. Açúcar e Álcool. 

Mas não estava somente aí 
o que viria a dar àquele bata-

lhador incansável a populari-
dade na pequena população 
de Cerquilho. Assim, tornou-
-se o primeiro presidente da 
empresa da família, que pas-
sou 20 anos em seu comando 
até o ano da sua morte, tendo 
seu cargo ocupado posterior-
mente por Paschoal Pilon.

João Pilon, entre aqueles 
com quem conviveu e com os  
que ainda podem se orgulhar 

de o terem conhecido pesso-
almente, até hoje é lembrado 
como o administrador que à 
frente da sua empresa sentia 
o pulsar e o progresso da sua 
empresa que não parava de 
crescer.

Também existiu o João Pi-
lon esportista que, por oito 
anos, esteve como presidente 
à frente do glorioso São José, 
de tantas glórias e títulos con-
quistados na década de 1960.

É preciso se lembrar tam-
bém do político correto e do 
visionário que, em período 
pré-eleitoral de ataques e di-
vergências entre duas alas que 
se confrontavam pelo poder 
no município, no pleito de 
1966, soube desvencilhar-se 
das agressões que lhe eram 
dirigidas, sem ferir a honra 
dos adversários e, posterior-
mente, ao vencer a eleição, 
como  verdadeiro pacificador, 
uniu forças, até então antagô-
nicas, culminando ao final do 
seu mandato em 1969, com a 
indicação do seu sucessor, o 
oponente na eleição anterior, 
lançando-o como candidato 
único. Davam, assim, continui-
dade por mais quatro anos às 
obras por ele iniciadas, como 
a inauguração do Paço Munici-
pal, praça Presidente Kennedy, 
rede de água e esgoto, calça-
mento das principais vias pú-
blicas, além de tantas outras 
obras importantes para o pro-
gresso de Cerquilho.

Em uma época quando a 

Filho de Hermínio Pilon e Regina Diotto Pilon, o homenageado foi casado com Helena Martin Pilon e, deste casamento, nasceram cinco filhos

Saiba quem foi o político e administrador João Pilon

Sua morte, em 12 de março de 1972, em Cerquilho, 
deixou a família e uma cidade inteira de luto
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O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha desta 
edição traz doutor Ruy Sil-
veira Melo, natural de Piraci-
caba, onde nasceu em 26 de 
abril de 1919. Filho de Esta-
nislau Silveira Melo e de An-
tonia da Costa Silveira Melo, 
aprendeu as primeiras letras 
em sua terra natal e, algum 
tempo depois, mudou-se 
para Tietê, onde ingressou no 
curso ginasial da Escola Nor-
mal, bacharelando-se em 20 
de dezembro de 1939.

Completando os prepara-
tórios, em 25 de fevereiro de 
1945, matriculou-se, após o 
exame de praxe, e ingressou 
na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Paraná, em 
Curitiba. Após brilhante cur-
so, em 17 de dezembro de 
1947, colou grau como dou-
tor em Medicina. Formado, 
foi nomeado médico do Posto 
de Saúde na cidade de Tietê. 

Casou-se com Lucy Ferrei-
ra Braga, filha do doutor Ner-
val Ferreira Braga e de Ale-
xandrina Rodrigues Ferreira 
Braga, em 16 de dezembro do 
ano de 1948.

Os diversos partidos de 
Tietê, em uma ideia de aca-
bar com os desentendimen-
tos políticos na cidade na-
quela época, foram buscá-lo 
para ser candidato único. Seu 
nome sufragado, em 13 de 
outubro de 1963, para prefei-
to de Tietê, recebeu completo 
apoio popular.

Sob uma grande expec-
tativa, doutor Ruy Silveira 
Melo foi empossado em 1º 
de janeiro de 1964. Mal com-
pletava dois anos de adminis-
tração pública, foi acometido 
por uma grave moléstia que, 
em poucos dias, roubou-lhe a 
vida, em 13 de dezembro do 
ano de 1965.

Despojado de vaidades, 
sem malquerença, amigo da 
Justiça, não criava intigras 
políticas nem administrativas. 
Também sabia contornar as 
dificuldades que lhe apare-
ciam. Era um doutor que sabia 
vencer! 

Como penhor de tudo isso, 
seu funeral esteve à altura de 
seus merecimentos, revelados 
nas emoções carinhosas que 
todo o povo tieteense tão jus-
tamente lhe tributou.

Sobre seu túmulo, a Prefei-
tura de Tietê mandou colocar 
uma pedra com este epitáfio: 
“Aqui repousa eternamen-
te Ruy Silveira Melo - nasceu 
em Piracicaba a 26 de abril 
de 1919 e faleceu em Tietê, a 
13 de dezembro de 1965, no 
exercício do cargo de prefeito 
municipal, como foi do seu 
desejo e profetizou, ao escre-
ver:

 ‘Esta terra que não me viu 
nascer, seja, ao menos, o meu 
berço eterno onde possa meu 
corpo, depois da morte, des-
cansar um dia’. Paz à alma do 
grande batalhador. Homena-
gem do povo tieteense”.

Acervo Nossa Folha
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arrecadação de verbas era es-
cassa, João Pilon conseguiu 
administrar o município de 
1965 a 1969, com apenas al-
guns funcionários, todos de 
sua confiança, dando a estru-
tura que Cerquilho necessitava 
naquela época. 

Político hábil e administra-
dor correto em suas decisões, 
deixou a todos o legado de um 
homem que fez por merecer o 
reconhecimento daqueles que 
com ele conviveram.

A avenida que hoje dá ca-
minho para a Usina J. Pilon 

leva o seu nome em reconheci-
mento ao pai de José, Antonia, 
Araci, Ermínio e Leopoldo. 

Faria bem para alguns po-
líticos de hoje que, no afã do 
poder e da ganância tornam-
-se agressivos e insensíveis, 
conhecerem os princípios que 
nortearam a vida desse gran-
de empresário, administrador, 
político e pacificador que foi 
João Pilon.

Sua morte, em 12 de mar-
ço de 1972, deixou a família e 
uma cidade inteira de luto em 
Cerquilho.

Vânia Maria Scudeler Pilon nasceu, em 1º de outubro de 
1974, em Tatuí. É filha de Neusa Aparecida Antunes Scudeler 
e Antonio Scudeler e irmã da Valéria Cristina Scudeler e do 
Wagner Alexandre Scudeler. Casada com Paulo Roberto Pilon 
(Du Pilon), tem um sobrinho chamado Arthur.

Farmacêutica formada pela Universidade Metodista de Pi-
racicaba (Unimep), tem especialização em Farmácia Hospita-
lar pelo HCFMUSP e em Marketing Farmacêutico pela Oswaldo 
Cruz. Porém, não atua na área.

Eu sou? Uma pessoa caseira, que adora viajar e conhecer 
novos lugares. 

Sinônimo de beleza? Humildade. 
Cantor e cantora? Gosto de vários, como Elton John, Ma-

riah Carey, Luis Miguel, Backstreet Boys, entre outros.
Ator e atriz? Robert De Niro, Ton Hanks, Tony Ramos, 

Meryl Streep, Julia Roberts, Anne Hathaway, Glória Pires, Suza-
na Vieira, Beatriz Segal e muitos outros. 

Sonho? Um mundo sem preconceito de raça e gênero.
Amor? Família, marido, meu afilhado Arthur, meus pets.
Solidão? Às vezes, é muito bom vivê-la! 
Deus? Nosso Pai Maior.
Religião? De formação, Católica, porém, frequento a Espí-

rita também. 
Filme? Gosto de vários estilo sessão da tarde, comédia ou 

quando são histórias de fatos verídicos.
Sonho de consumo? Desejo conhecer muitos países e cul-

turas diferentes.
Defeito? Ser perfeccionista e, às vezes, impaciente.
Qualidade? Amo os animais e sou uma boa amiga.
Lugar? Dois! Minha casa e meu ateliê.
Lazer? Reunir amigos e passear.
Qual o livro de cabeceira? Gosto muito de livros que con-

tam a história do Brasil. Também acho interessante as obras 
dedicadas à vida de personalidades que tiveram relevância na 
História. Gosto de saber como tudo aconteceu e o que isso 
reflete nos dias atuais. 

Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Talvez, se-
ria arquiteta ou decoradora, pois gosto de artes e de decora-
ção, uma característica forte do signo de Libra.

Momento da vida para repetir? Minha viagem a Fernando 
de Noronha.

Alegria? Ter saúde e a família por perto. 
Tristeza? Ver nestes últimos meses de pandemia muitas 

mortes e famílias destruídas pela covid-19. 
Decepção? Faz parte do aprendizado, por isos, é preciso 

entender que teremos muitas ao longo da vida.
Receita contra o tédio? Atividade física. 
Tem saudades do quê? Da infância e da época da faculda-

de.
Amizade é? Para toda vida, mesmo quando longe.
Um(a) amigo(a) especial? Tenho vários.amigos!
Palavra que riscaria do vocabulário? Hipocrisia.
Ídolo? Não tenho, mas admiro muitas pessoas.
Frase? “Só existem dois dias no ano que nada pode ser fei-

to. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã Portanto, 
hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, 
viver” - Dalai-lama.

Nota dez para: a vacina contra a covid-19 que demonstrou 
eficácia diminuindo os casos no dia a dia.

Nota zero para: quem é contra a Ciência e seus estudos.
Um grande homem ou uma grande mulher? Dalai-lama.
Planos para o futuro? Ter saúde fisica e mental e uma ve-

lhice tranquila.
Recado? “Estamos aqui de passagem e em aprendizado. 

Portanto, precisamos estar em constante evolução”.

O cururu e a Festa do Divino

ESPAÇO ABERTO

Por Laureine Foltram Valentim Milanez

O cururu é uma legítima 
tradição de cunho popular, 
com base na manifestação 
oral, oriunda de análise da vida 
cotidiana nos mais variados 
aspectos e acontecimentos. É o 
poeta do repente abrilhantado 
pelo som da viola, destacando 
que o violeiro não conhece a le-
tra da música, que é confeccio-
nada instantaneamente pelo 
trovador, através do improvi-
so, e apenas ouvindo apresen-
ta de imediato seus arranjos 
musicais na mesma sintonia. 
Portanto, dois elementos es-
senciais, viola e cururueiro, ao 
serem combinados, terminam 
em rodas de cururu aonde os 
trovadores se desafiam em 
modas e cantorias.

Aprecie esses versos can-
tados nas rodas do cururu: 
Deus lhe dê uma alegre tarde, 
Meu Divino veio dá. Veio sabe 
de sua saúde. Sua fámia como 
está. Meu sinhô dono da casa 
(texto recolhido por Mazzuca-
to).

Em Tietê, a tradição das 
rodas de cururu ocorriam, 
geralmente, durante os pou-
sos do Divino nas residências 

urbanas e rurais e, segundo 
Jair Natalino de Almeida, que 
tem vivas na sua memória 
lembranças de sua infância 
na casa de seu avô Rosalino 
Honório (in memoriam), rece-
bia com alegria em sua casa 
a Bandeira do Divino, pois era 
a certeza de mais um ano da 
promessa cumprida, assumin-
do o posto de guardar a ban-
deira durante a noite. E como 
de costume, após a “janta” e a 
reza do terço, iniciavam-se as 
Rodas de Cururu. Cordialmen-
te, os cururueiros pediam per-
missão ao dono da casa para 
iniciar os versos escorados 
melodicamente pela viola.

Nas apresentações, os 
cururueiros, animadíssimos, 
subiam no palco em uma com-
binação de quatro cantadores 
em uma escala de um e três 
parceiros depois dois e quatro 
parceiros e, bem afiados, co-
meçavam o desafio. Um canta-
va de um lado, o outro defen-
dia, sendo os principais temas 
os fatos do cotidiano, como 
trabalho, dificuldades finan-
ceiras, casamentos, religião, 
sobre a terra, a chuva, lirismo, 

política, acontecimentos ane-
dóticos e até mesmo a morte.

O povo, sempre atento e 
animado, aplaudia e torcia. 
Para esquentar, passava uma 
“rodada de pinga”. Isolada-
mente, alguns cochilavam em 
um  canto da sala, mas não ar-
redavam o pé dali. 

Alternadamente, subiam 
outros cantadores, substituin-
do-os constantemente nesse 
jogo de desafio, fazendo com 
que cururueiros e compadres 
se tornassem amigos ou inimi-
gos. É bom lembrar que jamais 
são ouvidas palavras obscenas 
durante as rodadas do cururu. 

Durante a madrugada, era 
servida canja. Após,  passava 
pão com mortadela e outra 
rodada de pinga em uma in-
cessante alegria. Alguns can-
tadores utilizavam-se como in-
trodução a chamada “toada”, 
iniciando com o “baixão”, isto 
é, o “larai, larai”, uma toada 
em que o cantador usa como 
se fosse aquecimento para 
ativar rimas guardadas na me-
mória,  acompanhado pelos 
outros cantadores fazendo a 
segunda voz e mais a viola de 

fundo tinindo, começava en-
tão a toada. Cantava-se  carrei-
ra de São João, rimas do “ão”, 
São Longuinho rimas do “nho” 
e também rimas das escrituras 
da Bíblia.

Essas rimas que compõem 
o repente brotam dos corações 
dos homens simples que reve-
lam, com alegria e bom humor, 
os valores da vida, rimas que 
definem a pureza da cultura 
popular brasileira.

Agradeço a colaboração de 
Jair Natalino de Almeida pelas 
preciosas informações e por 
ser admirador incansável  das 
Rodas de Cururu.

Características do cururu: 
Trovador - poeta, Toada - can-
tiga, Baixão - coral de fundo.

Fonte: A Hospitalidade na 
Festa do Divino Espirito Santo 
em Tietê - Evandro Luis Zanar-
do Paulim; Garuti, Aparecido, 
1942 - Cururu: retratos de uma 
tradição/Aparecido Garuti. 1ª 
edição. Sorocaba, SP:   Crearte 
Editora, 2003.

Professora Laureine Fol-
tram Valentim Milanez, arqui-
teto e urbanista Juliano Cana-
telli e Foto Paladini
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O “sim” da Thais e do César
CASAMENTO

Anderson Ibata Fotografia
Thais Pasquotto Casa 

Grande e César Mauricio Zan-
luchi uniram-se em matrimô-
nio no sábado, 9 de outubro, 
em cerimônia na igreja matriz 
Santíssima Trindade, em Tietê, 
ao som da Camerata Les En-
sembles.

Com cerimonial de Danilo 
Polezer e decoração de Marce-
lo Toschi e Marcelo Massina-
tore, festa ocorreu nas depen-
dências do Espaço Petra com 
menu do Buffet Dondelli, além 
de doces e bem-casados de Ed-
son Prestes e Maria Inês.

A festa deste elegante en-
lace matrimonial teve a banda 
Forlex como atração musical. 

A noiva vestiu modelo Ca-
samarela Noivas e teve a pro-
dução de cabelo e make-up 
assinada por Alessandra Ma-
riotto e Ana Marques. A cober-
tura fotográfica esteve a cargo 
de Anderson e Rebeca Ibata. 

Recanto “Rogério de Souza”
PRÊMIO

Nesta semana, o Recanto 
“Rogério de Souza”, localiza-
do na zona rural do municí-
pio de Tietê, entregou aos 
sorteados uma bicicleta aro 
26, de 21 marchas, objeto de 
uma Ação entre Amigos para 
arrecadar fundos para a enti-
dade tieteense, que sofre com 
a escassez de recursos neste 
período de pandemia da co-
vid-19.

Na ocasião, os ganhadores 
foram Débora Souza e Fábio 
Casagrande, moradores da 
vizinha cidade de Cerquilho, 
que já vieram retirar o prê-
mio.

Por meio deste espaço do 
jornal Nossa Folha, a Direto-
ria do Recanto “Rogério de 
Souza” agradece ao casal pela 
contribuição e, também, a to-
dos que ajudaram ao com-
prar os números dessa Ação 
entre Amigos. 

Divulgação RRS


