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Estado de SP flexibiliza medidas

PLANO SÃO PAULO - Foi anunciada hoje, 16 de abril, pelo Governo do Estado uma nova fase do plano de flexibilização da quaren-
tena, entre a vermelha e a laranja, que autorizou a abertura de comércios e atividades religiosas em horários reduzidos de funciona-
mento a partir deste domingo, 18 de abril. Com a mudança, shoppings e lojas de rua, que só eram autorizadas a abrir a partir da fase 
laranja, vão poder operar já neste final de semana, respeitando o toque de recolher, das 20 às 5 horas.                                   Página 8

César Guitte
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Bicadinhas da semana 

Tudo tem a hora!

PARA ENCERRAR

Não adianta tentar mudar, trocar de jogada, de roupa, de lu-
gar, cortar caminho, sair mais tarde ou até chegar mais cedo. Na 
vida, o que tiver que ser, será. Acredite! Nada é um acaso, tudo 
tem um por quê. Para muitos, talvez, essa afirmação pareça, de 
certa forma, muito filosófica. No entanto, para quem acredita, 
ela é muito real. 

Por exemplo, analise a sua vida! Possivelmente você encon-
tre nela tantos indícios que apontem e provem tudo isso. Como 
escreveu Machado de Assis, “não precisa correr tanto, o que é 
seu às mãos lhe há de vir...”

Na vida, independente de planos, o que tiver que ser será, no 
devido tempo e hora, porque o destino é incerto e, muitas ve-
zes, os ventos simplesmente não sopram a nosso favor, apesar 
dos esforços. Também dizem que as melhores coisas não são 
planejadas, simplesmente acontecem e é melhor não pressionar 
o tempo. Na verdade, no fundo, no fundo, em algum momento 
você entende que, se algo deve acontecer, ele vai acontecer de 
qualquer maneira; e se não deve, não acontecerá. Simples assim!

Além do mais, de vez em quando é bom não fazer planos ou 
esperar. Na verdade, é bom deixar de tentar encontrar razões 
para continuar por um caminho que não é o certo. O fato de que 
as coisas são mais simples que, originalmente, planejamos abre 
uma ampla gama de possibilidades para desfrutar de uma vida 
mais relaxada e simpática para o nosso bem-estar. Já que tudo 
passa, tudo chega, tudo se transforma, às vezes, é bom que nos 
lembremos de um famoso provérbio que guarda em si uma ló-
gica avassaladora: “se tem solução, por que se preocupar? E se 
não tem, por que se preocupar também?”

A verdade é que sim, parece óbvio que não devemos nos 
preocupar com o que não podemos resolver, mas deixar-se le-
var e ficar calmo, às vezes, pode ser praticamente impossível. 
Então, talvez devêssemos aprender que há certas situações que 
estão além do nosso controle e que, muitas vezes, permitir o 
fluxo da vida e aceitar as circunstâncias é a melhor das nossas 
opções. Lembre-se: somos aquilo que digerimos, as pedras nas 
quais tropeçamos, as feridas que não curamos. Nós não somos 
apenas os sorrisos, as alegrias ou as verdades, também somos 
as mentiras, as críticas e as lágrimas que não choramos.

Não se trata de crer ou não! Ocasionalmente, é necessário 
fugir de nós mesmos e das nossas expectativas. Então, “lave” a 
sua mente para ter perspectivas, conta até 10 e sinta o oxigênio 
encher os teus pulmões. Não tente planejar cada milímetro da 
sua “viagem”, às vezes, você simplesmente precisa ser inspira-
do por coincidências do universo. Por isso, continue vivendo 
sua vida calmamente, um dia de cada vez, fazendo tudo por 
você e tendo muita fé no melhor.

Apesar de nunca sabermos qual o momento certo das mu-
danças da vida, temos que confiar no Divino, sem questionar ou 
sofrer. A sabedoria da vida ensina que é importante entender 
que algumas coisas terminam, mas várias outras começam e 
nisso que nos devemos concentrar. Ou seja, precisamos soltar 
e confiar, além de ter fé que aquilo que é nosso, chegará. Por-
tanto, confiemos na força do Universo, pois, na hora certa o que 
tiver que ser, será!

“Busque suas raízes. Penetre no âmago do seu ser. Descubra-
-se, explore-se, ame-se. Abra os olhos e veja além da cegueira 
cotidiana” - Othon Leslen. 

MIL OPÇÕES Da página Bart Sincero, veio um meme muito 
compartilhado no Facebook: “Pela quantidade de vezes que eu fui 
e já voltei no fundo do poço, cheguei à conclusão que, na outra 
vida, eu era um balde”. Quem mais tem essa sensação?

DOCE ESPERA Um meme bem reflexivo foi postado no Face-
book pela página Carpe Diem: “Cansei dos limões da vida! Que 
venham os bombons”. Tem mais alguém esperando por eles?

ESTRELA CADENTE Leco Delfino trouxe um meme que levou 
muitos a concordarem: “Homem em casa é igual estrela cadente. 
Toda a vez que ele passa, a mulher faz um pedido”. É isso mes-
mo, rapaziada?

NA CONTA A página Papo Reto exemplificou em um meme o 
desejo de muita gente: “Alguém por acaso sabe se o dinheiro de 
quem usou amarelo no Revèillon cai na consta ainda este mês?”. 
A “Papo Reto” publicou, ainda, o seguinte meme: “Pobre não tem 
pijama, pobre tem roupa de dormir! Um dia ela foi roupa para 
sair, depois, acabou promovida à roupa para ficar em casa e, por 
fim, roupa para dormir”. Concorda?

SUPERAÇÃO Diva Maria Hernandes (Lili), a rainha dos memes, 
deixou uma mensagem de “autoajuda” nas redes sociais que diz 
assim: “Juntos vamos sair dessa: uns gordos, umas grávidas, uns 
divorciados e outros, loucos”. Com qual você se identifica?

CERVEJA Jaqueline Anjos postou um meme no Facebook que 
mostra a preocupação em relação aos tempos atuais: “A situação 
do País está tão desesperadora que, todo dia, dá vontade de be-
ber cerveja justamente para esquecer da situação do Brasil”. 

VISITA Rose Cruz também compartilhou o seguinte meme 
nas redes sociais: “Você visita alguém rico por uma hora e não 
te oferece nem um copo de água. Mas se você visita um pobre, 
te dá pão, café, bolo e você ainda sai de lá com dois filhotes de 
cachorro e uma mudinha de planta”. Concorda?

XÔ, QUEBRANTE Luciana Maria Arcangeleti postou um 
meme que explica o porquê da exoticidade da beleza de muitos: 
“Eu era bem lindona quando criança. Só fiquei feia por causa dos 
quebrantes que botaram em mim ao longo desses anos”. Está 
explicado!

DICA PARA MULHERES A página Precisa-se de gente boa pu-
blicou, nas redes sociais, o seguinte meme: “Atenção, mulheres! 
Só fique atrás de homem se você estiver em um tiroteio”. Eis aí o 
empoderamento feminino!

CASA ARRUMADA Da página Lisa Sincera, no Facebook, veio 
um meme que é o desejo da grande maioria: “Meu sonho é lim-
par a casa e ela ficar arrumada para o resto da vida”. Será que se 
pensar positivo se materializa esse sonho?

AUTOCONFIANÇA Pelas redes sociais, um meme da página 
Ideias Incríveis tem feito sucesso: “Você acha que pode acabar 
com a minha autoconfiança? Cara, eu como sozinho nos restau-
rantes”. Isso que é amor próprio!

SER POBRE Da página Bart Sincero, um meme publicado nas 
redes sociais tem feito muita gente se identificar com esta con-
dição: “Ser pobre está estragando meus planos”. Quantos planos 
destruídos!

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

Agende-se
CONCURSO A Secretaria 

de Cultura, Esportes, Turismo 
e Lazer de Jumirim encerra  
hoje, 16 de abril, as inscrições  
para o concurso da letra do 
Hino a Jumirim. Para se inscre-
ver, o participante deve residir 
no município e solicitar o re-
gulamento pelo e-mail cultu-
ra@jumirim.sp.gov.br ou pelo 
(15)3199-9811.

AÇÃO SOLIDÁRIA O gru-
po Empreenda Mulheres ar-
recada doações em prol da 
Assistência Social e da As-
sociação Viva a Vida, ambas 
de Tietê. Para a Assistência 
Social, as doações solicita-
das são de óleo e pó de café; 
já para a Associação Viva a 
Vida, leite e água de coco. As 
doações podem ser feitas na 
farmácia A Botica, que fica na 
rua do Comércio, 291, Cen-
tro, ou na Clínica Atual Psico-
logia, na rua Tenente Gelás, 
1.227, na Nova Tietê.

LIVE 1 Nesta sexta, 16 de 
abril, a partir das 20 horas, 
pelo perfil @damanarodrigues 
no Instagram, a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, entrevistará o mé-
dico Wagner Scudeler. Entre os 
assuntos abordados estarão: 
sua atuação na linha de frente 
contra a covid-19, a aguarda-
da paternidade após ter cinco 
bebês perdidos e duas demis-
sões, a luta pelo direito do 
afastamento de 120 dias para 
cuidar do filho Arthur, por ser 
solteiro e homossexual, a po-
lêmica envolvendo o seu nome 
e da sua mãe na campanha de 
imunização, entre outros te-
mas.

LIVE MUSICAL A TV Ci-
dade Jardim apresenta nesta 
sexta, 16 de abril, a partir das 
20 horas, a live “Boteco com 
os Amigos” em prol do Lar 
São Vicente de Paulo, de Tietê. 
Com apresentação de Kleber 
Bottini, as atrações serão Ra-
phael Bessa e a dupla Silvinho 
& Thiago. A transmissão será 
pelo canal da TV Cidade Jar-
dim no YouTube.

LIVE 2 Nesta segunda, 19 
de abril, às 20 horas, o dese-
nhista Wesley Nicolau Firmo 
Vera, mais conhecido como 
Wesley Firmo, entrará, ao vivo, 
em uma live com a jornalista, 
editora-chefe do Nossa Fo-
lha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, no @da-
manarodrigues no Instagram. 
Neste bate-papo, ele falará 
sobre sua vida em Tietê e do 
tão esperado intercâmbio em 
Londres por meio da Etec do 
Centro Paula Souza. Contará, 
ainda, como enfrentou várias 
dificuldades e deu a “volta por 
cima”, tornando-se professor e 
desenhista de retrato realista 
preto-e-branco a ponto de ter 
seu trabalho reconhecido por 
youtubers e dubladores.

LIVE 3 Já a escritora e pu-
blicitária Samanta Holtz chega 
para uma live com a jornalista, 
editora-chefe do Nossa Folha 
e criadora de conteúdo, Da-
mana Rodrigues, na quarta, 
21 de abril, às 20 horas, no 
@damanarodrigues no Insta-
gram, para falar sobre o seu 
lançamento “O Clube dos 
Exagerados”, um romance 
infanto-juvenil, que tem um 
plano de aula completo para 
os profissionais da Educação 
aplicarem em sala ou para se 
inspirarem e elaborarem suas 
próprias atividades. Entre os 
temas trabalhados na histó-
ria estão: bullying, mudanças, 
acolhimento e aceitação do ou-
tro e de si mesmo.

PRÊMIOS A Campanha 
Cooperativado da Coocerqui 
segue até 14 de maio e sortea-
rá cinco automóveis Fiat Mobi 
Easy 2020 0km quatro portas, 
sendo um veículo por loja. 
Vale lembrar que o sorteio 
será, dia 15, e, para concorrer 
aos prêmios, é preciso ser co-
operado e fazer compras em 
uma das unidades. Sobre os 
cupons, a cada R$50 em com-
pras ou ao pagar com o Cartão 
Coocerqui, o cooperado rece-
be um cupom. Também tem a 
opção de, a cada três produtos 
participantes da promoção, 
acumular mais outro cupom.
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Estrada vicinal recebe 
sinalização de solo

ALEXANDRE CARPIM

Na última semana, a es-
trada vicinal Alexandre Car-
pim, que passa pelos bairros 
Conceição e Zambianco no 
município de Tietê, e é uma 
importante via de acesso dos 
moradores e da produção ru-
ral, recebeu revitalização na 
sinalização horizontal pela 
Secretaria de Trânsito e Segu-

rança. 
“A sinalização horizontal 

da estrada vicinal Alexandre 
Carpim trará maior segurança 
aos seus usuários”, ressaltou o 
secretário municipal de Trân-
sito e Segurança, Nilson Ber-
tola, que também destacou a 
considerável extensão da ma-
lha viária.

Divulgação PMT

Serviços foram prestados pela Secretaria 
de Trânsito e Segurança

A multa para o motorista que transportar criança sem observância das regras continua sendo gravíssima e sete pontos na carteira

Alterações no Código de Trânsito entram em vigor
NOVIDADES

Moradores têm 
casas assaltadas

OCORRÊNCIAS

Em Tietê, um morador do 
bairro Altos do Tietê foi víti-
ma de roubo à mão armada 
em sua residência na madru-
gada do domingo, 11 de abril. 
Na ocasião, o proprietário do 
imóvel acabou surpreendido, 
enquanto dormia, por três ho-
mens, sendo dois deles com 
revólveres. 

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência (B.O.), a vítima 
teve os pulsos amarrados em 
uma banheira da casa, enquan-
to os criminosos, que estavam 
encapuzados, subtraíam car-
tões bancários, celular, dóla-
res, moedas, relógios de mar-
cas diversas, mochilas e mala 
de couro, camisetas, bebidas 
alcoólicas e aparelhos televi-
sores.

O crime foi registrado na 
Delegacia de Polícia de Tietê 
para posterior identificação e 
prisão dos autores.

FURTO A RESIDÊNCIA 2 
- Também em Tietê, um casal 
residente no Centro saiu para 
trabalhar na manhã da sexta, 9 
de abril, e, ao retornar, por vol-
ta das 13h30, percebeu que a 
residência havia sido invadida 
e furtada. 

Com imagens das câmeras 
vizinhas, foi visto um Gol pra-
ta parando em frente ao imó-
vel. Contudo, não houve a pos-
sibilidade de identificar quem 

estava no veículo. As vítimas 
acreditam que os autores do 
crime entraram no imóvel ao 
deslocar o portão da frente e 
arrombar a porta da cozinha. 
Também relataram que acredi-
tam que o cão deles tenha sido 
dopado. 

Da residência, foram fur-
tados dois aparelhos de te-
levisão, dois notebooks, um 
carregador, dois pendrives, 
uma caixa de joias, um cooler 
de ventilação para notebook, 
um par de tênis e R$10 em 
moedas. Os proprietários do 
imóvel registraram Boletim de 
Ocorrência na Delegacia de Po-
lícia de Tietê. 

CAPTURA - Em Cerquilho, 
na madrugada da sexta, 9 de 
abril, policiais militares encon-
traram um homem em atitude 
suspeita em companhia de ou-
tros em um carro na rua Achi-
les Audi, no Centro, e realiza-
ram abordagem. 

Ao pesquisar os anteceden-
tes criminais junto ao Centro 
de Operações, constataram 
que era um catarinense de 42 
anos, procurado devido aos 
crimes de tráfico de entorpe-
centes e roubo, e que tinha se 
evadido do presídio de Hor-
tolândia. Recolhido ao cárcere, 
acabou transferido ao sistema 
penitenciário. Os demais fo-
ram liberados pela polícia.

Desde segunda, 12 de abril, 
está em vigor a Lei 14.071/20, 
que altera o Código de Trânsi-
to Brasileiro (CTB) e traz mu-
danças que envolvem desde 
documentação de habilitação, 
prazos do processo adminis-
trativo até obrigatoriedade de 
itens de segurança e mudan-
ças nas sanções de infração. 

Uma das mais de 50 altera-
ções que se destaca refere-se 
ao transporte de crianças em 
automóveis. Até então, o uso 
do dispositivo de retenção em 
veículos de passeio era indis-
pensável aos menores de 10 
anos independente da altura e 
peso, variava apenas o mode-
lo do equipamento de acordo 
com a idade. Agora, com as 
novas regras, será levada em 
consideração também a altura 
da criança, ou seja, somente 
aquelas que tenham menos de 
1,45m (também até 10 anos) 
deverão, obrigatoriamente, 
ser transportadas no banco 
traseiro, com o dispositivo 
adequado. A multa para quem 
transportar criança sem ob-
servância das regras continua 

sendo gravíssima, com sete 
pontos na carteira e valor de 
R$293,47.

As mudanças determinam 
que bebês com até um ano de 
idade ou crianças com peso de 
até 13 quilos, conforme limite 
máximo definido pelo fabri-
cante do dispositivo, devem 
estar em bebê conforto ou 
conversível.

Crianças com idade su-
perior a um ano e inferior ou 
igual a quatro anos ou para 
crianças com peso entre nove 
e 18 quilos serve a cadeirinha.

Já o assento de elevação 
é indicado para crianças com 
idade superior a quatro anos e 
inferior ou igual a sete anos e 
meio ou crianças com até 1,45 
m de altura e peso entre 15 a 
36 quilos.

Por sua vez, o cinto de se-
gurança do veículo é indica-
do para crianças com idade 
superior a sete anos e meio e 
inferior ou igual a 10 anos ou 
crianças com altura superior 
a 1,45m. Já os condutores de 
aplicativos estarão isentos 
desta obrigatoriedade enquan-

to estiverem em trabalho.
Antes da alteração no CTB, 

os motoristas tinham que usar 
o farol baixo à noite, dentro 

de túneis e durante o dia nas 
rodovias, mas a norma não 
distinguia o tipo de via, ago-
ra a luz baixa deve ser usada 
durante o dia apenas em rodo-
vias de pista simples situadas 
fora dos perímetros urbanos. 
Aos que descumprirem a re-
gra, a infração média permite 
quatro pontos na Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) e 
multa de R$130,16.

Com a alteração, não será 
mais exigida a luz baixa quan-
do o veículo já dispuser do 
DRL, sistema que aciona de 
forma automática a luz assim 
que o veículo é ligado. 

Outra novidade é a que 
estabelece a possibilidade de 
liberação da conversão à direi-
ta diante de sinal vermelho do 
semáforo onde houver sinali-
zação indicativa que permita 
essa conversão. Antes, esta au-
torização não existia. 

A viseira é um item de se-
gurança obrigatório nos capa-
cetes dos motociclistas e as 
alterações no CTB normati-
zaram sua utilização. A nova 
regra cria infração específica 

e estabelece que a condução 
com capacete sem viseira/
óculos de proteção ou com vi-
seira/óculos de proteção em 
desacordo com a regulamen-
tação do Contran será infra-
ção média, sujeita à multa de 
R$130,16 e retenção do veícu-
lo para regularização.

Sobre criança menor na ga-
rupa, a recomendação passou 
de sete para 10 anos a idade 
mínima para que as crianças 
possam ser transportadas em 
motocicletas. Aos motociclis-
tas que não obedecerem às 
normas, a lei estabelece infra-
ção gravíssima com multa e 
suspensão do direito de diri-
gir. Além disso, o veículo pode 
ser retido até sua regulariza-
ção e a habilitação recolhida. 

Antes, conduzir motocicle-
ta com os faróis apagados era 
infração gravíssima com multa 
de R$293,47, recolhimento da 
CNH e suspensão do direito 
de dirigir. Com a mudança, a 
gravidade da infração foi redu-
zida para média, com multa de 
R$130,16 e quatro pontos na 
CNH.

Divulgação Senado Federal

Nova regra estabelece novos prazos para
renovação da CNH

Emenda parlamentar 
beneficiará mulheres

R$500 MIL

O governador do Estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
autorizou emenda parlamen-
tar no valor de R$500 mil soli-
citada pelo deputado estadual 
Rodrigo Gambale (PSL) para 
Cerquilho. 

Após a liberação do recur-
so, segundo a assessoria do 
deputado estadual, a propos-
ta é aplicar na construção de 
um Centro de Referência da 
Mulher na cidade, instrumento 
importante para a sociedade 
feminina. “Essa é uma grande 

conquista para a população de 
Cerquilho que passará a con-
tar, em breve, com um impor-
tante equipamento de orien-
tação à saúde da mulher”, 
comentou o prefeito Aldo San-
son (PSDB).

Em 2020, o deputado es-
tadual Rodrigo Gambale des-
tinou também emenda parla-
mentar de sua autoria, o que 
possibilitou a Prefeitura a ad-
quirir uma van adaptada para 
cadeirantes do sistema públi-
co de saúde da cidade.

Cerquilho abre 938 empresas 
a mais do que fechou

EM 2020

Dados do Setor de Tributos 
da Prefeitura de Cerquilho re-
velaram que o município abriu 
1.250 e fechou 312 empresas 
em 2020, gerando um saldo 
positivo de 938 novos CNPJs, 
mesmo com os problemas ge-
rados pela pandemia.

Atualmente, o município 
conta com 1.908 cadastros de 
Pessoa Física (autônomos e 
profissionais liberais), e 4.315 
de Pessoa Jurídica (todos os 
regimes de tributação).

“Creio que seja o resulta-
do do trabalho que estamos 
desenvolvendo na busca por 
novos investimentos. Infeliz-
mente, a pandemia vem atra-
palhando, mas vamos superar 
esse momento para crescer 
ainda mais”, afirmou o prefei-
to Aldo Sanson (PSDB). 

Ainda segundo o Poder 
Executivo, outro indicador que 
confirma esses números é o 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados do Ministé-
rio da Economia. “Nos últimos 

meses, temos obtido saldos 
positivos, ou seja, temos mais 
gente sendo contratada do que 
demitida dentro do trabalho 
formal”, complementou o pre-
feito.

OPORTUNIDADE - O Ban-
co do Povo de Cerquilho tem 
trabalhado com a linha de cré-
dito emergencial para setores 
vulneráveis nesta pandemia, 
com juros que variam de 0% 
a 0,35%, com carência de 180 
dias e os valores podem ser di-
vididos entre 30 e 36 parcelas.

Podem solicitar o benefício 
pessoas jurídicas MEI, ME, EPP, 
Ltda. e Eireli, com propostas 
de R$200 a R$ 10 mil. 

A documentação necessá-
ria deve ser solicitada para o 
agente de crédito e o cliente 
não poderá ter restrição no Se-
rasa e Cadin Estadual. O Banco 
do Povo fica na avenida Corra-
di II, 380, no Jardim Esplanada. 

Outras dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo telefone 
(15)3284-4506.

Doze caminhões são utilizados para 
a retirada de lixo em bairros

EM TIETÊ

Em Tietê, com a conclusão 
dos serviços de limpeza da 
área verde dos bairros CDHU, 
Povo Feliz e Jardim Brasil, o se-
cretário municipal de Serviços, 
Luís Gonzaga Carniel, infor-
mou que foram utilizados 12 
caminhões para a retirada de 
lixo na localidade.

“Agora, é a vez do bairro 
Cohab receber o mutirão, que 
conta com maquinários pesa-
dos para a retirada de lixo e 
completa limpeza, após terem 
sido executadas a roçagem e a 
poda das árvores e arbustos”, 
disse Carniel. 

Ainda segundo o respon-
sável pela pasta de Serviços, é 
assustador o número de lixo 
irregular, proveniente de res-

tos de construção e de resíduo 
de móveis, eletrodomésticos e 

de utensílios domésticos, de-
positado em toda a área. “Dois 

caminhões serviram para aco-
modar o lixo irregular retirado 
da parte trabalhada do local. 
O mutirão visa deixar a área 
verde que contorna parte con-
siderável do bairro da Cohab 
totalmente limpa, de acordo 
com a solicitação do prefeito 
Vlamir Sandei”, comentou.

Para o secretário, é impor-
tante que a população colabo-
re e mantenha a área livre de 
lixo para contribuir com o vi-
sual do local e à saúde pública, 
já que o número de casos de 
dengue cresceu exponencial-
mente no município. “Denún-
cias sobre o descarte irregu-
lar de lixo  podem ser feitas 
pelo telefone (15)3828-4700”, 
orientou Carniel.

Divulgação PMT

Serviço tem por objetivo o combate à dengue

Sugerida a criação de parque urbano
CIDADÃO-REPÓRTER

Na coluna Cidadão-Repór-
ter desta semana, um mora-
dor de Tietê sugeriu a criação 
de um parque urbano na área 
onde hoje está instalado o pré-
dio do DER, na avenida Fran-
cisco de Toledo. 

Segundo o munícipe, o lo-
cal é amplo, cheio de árvores 
e agradável para se praticar 
exercícios ou apenas contem-

plar o espaço. “Minha sugestão 
é que os muros sejam derruba-
dos, os prédios aproveitados 
para equipamentos culturais, 
como a instalação da Secreta-
ria de Turismo e Cultura, bem 
como os galpões utilizados na 
promoção cultural, turística e 
esportiva do município”. 

Com base nesta sugestão, o 
Nossa Folha entrou em conta-

to com a Prefeitura para saber 
se é possível criar um parque 
urbano na referida área, o que 
depende para que isso acon-
teça e se há planos de utilizar 
o local para instalação de pré-
dios públicos municipais. 

Em resposta à demanda 
deste semanário, a Prefeitura 
de Tietê informou que a área 
do DER pertence ao Estado de 

São Paulo. “No terreno, há o 
edifício do DER, onde trabalha 
seus funcionários. A referida 
área foi doada ao Estado de 
São Paulo pelo município de 
Tietê, que está negociando a 
reversão da mesma. Quando 
a reversão da mesma área for 
concretizada, o município de 
Tietê poderá definir o uso que 
será dado”, esclareceu.

Divulgação

Indicação do 
deputado é para 
construção de 
um Centro de 
Referência da 

Mulher



Conhecido pela torcida palmeirense, o esportista deixou a mãe Maria Aparecida, a esposa Rosângela, o filho Lucas e demais familiares
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AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

FALECIMENTO

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

festações de pesar recebidas.

a filha Karina, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, 

sendo sepultado em jazigo da família.

ROBSON TONHOLI
Faleceu em Cerquilho, em 13 de abril, Robson Tonholi aos 

53 anos. Falecido era casado com Sonia Maria dos Santos To-
nholi e deixou familiares.

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

LAUREANO PERES GARCIA
Faleceu em Tietê, em 13 de abril, Laureano Peres Garcia aos 

83 anos. Falecido era casado com Teresa Franchim Peres e deixou 
os filhos Catarina, Francisca, Fátima e José, além de familiares.

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

ALTAMIRO DONIZETE LIMA
Faleceu em Tietê, em 15 de abril, Altamiro Donizete Lima aos 

60 anos. Falecido era casado com Luzia Bernardes Lima e deixou 
os filhos Anderson, Érica, Fernanda e Adilson, além de familiares.

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

LUIS ROBERTO FOLTRAN
Faleceu em Piracicaba, em 14 de abril, Luis Roberto Foltran 

aos 62 anos.
Falecido era casado com Terezinha do Carmo Giacomazi 

Foltran e deixou os filhos Luis Roberto e Vitor Hugo, além de 
familiares.

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

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

CLOTILDE ELISABETH DE PROENÇA
Faleceu em Tietê, em 7 de abril, Clotilde Elisabeth de Pro-

ença aos 53 anos. Falecida era casada com José Severiano dos 
Santos e deixou a filha Gemina Kelly, além de familiares.

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

BENEDITA DE MURARO CREVELIM
Faleceu em Tietê, em 8 de abril, Benedita de Muraro Creve-

lim aos 86 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após re-

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

EURICO DIAS DE PONTES
Faleceu em Sorocaba, em 9 de abril, Eurico Dias de Pon-

tes aos 67 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida de 
Pontes e deixou os filhos Kelly, Everton e Flavio, além de fa-
miliares.

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

MAURI DE JESUS ANTUNES 
Faleceu em Cerquilho, em 9 de abril, Mauri de Jesus Antu-

nes aos 67 anos. Falecido era casado com Benedita Machado 
Antunes e deixou os filhos Vando, Elizabete, Bernadete, Ana 
Paula e Paulo Henrique, além de familiares.

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

GABRIEL HENRIQUE ALVES LIMA 
Faleceu em Tietê, em 10 de abril, Gabriel Henrique Alves 

Lima aos 24 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sen-

do sepultado em jazigo da família.

ARNALDO DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 11 de abril, Arnaldo de Souza 

aos 57 anos. Falecido era casado com Elza Regina Fernandes 
de Souza e deixa os filhos Alisson, Alan, Fábio, Elaine e Vitó-
ria, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Crematório Grupo Unidas de Pira-
cicaba.

NARCISA GENEBRA ARMELIM
Faleceu em Tietê, em 12 de abril, Narcisa Genebra Armelin 

aos 78 anos. Falecida deixou os filhos Aparecida, Antonio, Sid-
ney, Luzia, Nilson e Aparecido, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tie-
tê, sendo sepultado em jazigo da família.

DIVA DE OLIVEIA PUCINELI
Faleceu em Tietê, em 13 de abril, Diva de Oliveira Pucineli 

aos 75 anos. Falecida era casada com Fausto Pucineli e deixou 

LOURENÇO FELISBERTO DE ANDRADE
Faleceu em Tietê, em 8 de abril, Lourenço Felisberto de An-

drade aos 82 anos. Falecido era casado com Aparecida Benati de 
Andrade e deixou os filhos Sandra, Fernanda e Valéria, além de 
familiares. 

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

ANDREA CRISTINA PIZOL
Faleceu em Piracicaba, em 9 de abril, Andrea Cristina Pizol aos 

44 anos. Falecida era solteira e deixou o filho João Vitor, além de 
familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomenda-
ção, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepulta-
do em jazigo da família. 

CRISTOVAM GIMENES
Faleceu em Tietê, em 9 de abril, Cristovam Gimenes aos 81 

anos. Falecido era solteiro e deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomenda-

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

MARIA ANA LANDUCHI
Faleceu em Laranjal Paulista, em 11 de abril, Maria Ana Landu-

chi aos 95 anos. Falecida era viúva de Antonio Francisco Landucci 
e deixou os filhos Eni Leonor, Francisco, Marli de Loudes, Selma 
Regina e Ivo Claúdio (in memoriam), além de familiares.

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

ANDREIA FERREIRA DE SOUZA RAMOS 
Faleceu em Tietê, em 12 de abril, Andreia Ferreira de Souza 

Ramos aos 44 anos. Falecida era casada com Antonio Evangelho 
Machado e deixou os filhos Andressa e Ana Laura, além de fami-
liares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

DESPEDIDA

Tietê viu partir mais um 
filho seu em razão da co-
vid-19. Faleceu na quinta, 15 
de abril, aos 46 anos, Adelson 
Alessandro Botêga, conhecido 
popularmente como Branco 
Botêga.

O membro da Associação 
Palmeiras Interior (Aspi) e 
apoiador da torcida feminina 
“Batom Verde”, estava inter-
nado no Hospital Regional 
em Sorocaba, em razão de 
complicações decorrentes da 
covid-19.

Filho de Maria Aparecida 
Giacomazzi Botêga e de João 
Laércio de Ronchi Botêga (in 
memoriam), deixou a esposa 
Rosângela e o filho Lucas. 

Palmeirense de alma e co-

ração, estava à frente do Clu-
be Unidos da Bela Vista, além 
de ser cônsul da Sociedade Es-
portiva Palmeiras desde 2001, 
premiado  pelos anos de atu-
ação na região como interme-
diador do Instituto “Ademir 
da Guia” para o núcleo em 
Tietê. Por várias oportunida-
des, colaborou com encontros 
esportivos  do Avante Palestra 
no município.

Ao lado de André Pachani, 
Branco Botêga também em-
prestava seu talento com a 
comunicação para o “Voz da 
Arquibancada”, um programa 
voltado à torcida do Palmeiras 
e para os torcedores de Tietê 
e região, com transmissão 
pela Rádio Cidade FM Tietê.

Nas últimas eleições mu-
nicipais, foi candidato a ve-
reador pela coligação “Todos 
Juntos Por Uma Tietê Melhor”,  
de Dau Fabri e João Carlos 
Uliana e, mesmo não sendo 
eleito, continuou a trabalhar 
em prol de Tietê, principal-
mente no meio esportivo.

Devido aos riscos da doen-
ça, não houve velório. Seu cor-
po foi sepultado no Cemitério 
Municipal de Tietê.

A direção do jornal Nossa 
Folha manifesta seu pesar la-
mentando profundamente o 
falecimento de Branco Botê-
ga e aproveita para desejar, 
ainda, conforto, paz e muita 
força para a família enfrentar 
essa perda inesperada.

Branco Botêga morre vítima do novo coronavírus
Fotos Acervo familiar

ROBERVAL GARCIA LEAL
Faleceu em Tietê, em 14 de abril, Roberval Garcia Leal aos 

52 anos. Falecido deixou a esposa Suzana de Almeida e os 
filhos Tália e Fernando, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo 
sepultado em jazigo da família.

Branco era cônsul da Sociedade Esportiva Palmeiras 
desde 2001 e convivia com ex-atletas

Branco tinha
46 anos
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FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.

MASCULINO: Marceneiro / Motorista de 
Caminhão / Mecânico de Manutenção / Auxi-
liar de Produção / Serviços Gerais / Área Ad-
ministrativa / Expedição.

FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP 
/ Compras / Financeiro / Área Fiscal / Assis-
tente de T.I. / Área Comercial / Expedição / 
Gerente Financeiro / Fiscal.

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

No artigo de hoje, tra-
go informações sobre a Lei 
14.128/2021, publicada em 
26 de março deste ano, que 
dispõe sobre a compensa-
ção financeira a ser paga 
pela União aos profissionais 
e trabalhadores da Saúde 
que, durante o período de 
emergência de saúde públi-
ca decorrente da dissemi-
nação do novo coronavírus, 
estiveram na linha de frente, 
atuando no atendimento di-
reto de pacientes acometi-
dos pela covid-19.

A lei prevê uma vasta lista de profissionais que têm direito 
a esta compensação financeira, como: médicos, enfermeiros, 
atendentes em hospitais, fisioterapeutas, nutricionistas, assis-
tentes sociais, profissionais que faz testagem e análise clínica, 
motorista de ambulância, coveiro, agentes comunitários, dentre 
outros.

Importante salientar que, ao criar essa lei, a intenção do le-
gislador foi a de trazer o mínimo de conforto para os trabalha-
dores - que expostos ao contágio, acabaram contraindo o vírus, 
e, por fim, uns se tornaram incapazes para o trabalho de forma 
permanente; outros infelizmente faleceram.

A indenização será devida a todos os profissionais que com-
provarem que a incapacidade laborativa foi ocasionada devido 
ao contágio pela covid-19 e, no caso do óbito do trabalhador, 
esse direito será estendido ao cônjuge ou companheiro e aos 
dependentes.

O artigo 3º da lei afirma que:
A compensação financeira será composta por duas verbas:
– Uma prestação em valor fixo de R$50 mil;
– Uma prestação de valor variável devida a cada um dos de-

pendentes menores de 21 anos ou 24 anos, se cursando curso 
superior, do profissional ou trabalhador de saúde falecido, cujo 
valor será calculado mediante à multiplicação da quantia de R$-
10mil pelo número de anos inteiros e incompletos que faltarem, 
para cada um deles, na data do óbito do profissional ou traba-
lhador de saúde, para atingir a idade de 21 anos completos, ou 
24 anos se cursando curso superior.

Atenção: Embora esta lei ainda não tenha sido regulamenta-
da, a boa notícia é que ela prevê qual a documentação que deve-
rá ser juntada na hora do requerimento. Por isso, oriento para 
que providencie cópia dos laudos e relatórios médicos, prontu-
ário, atestados e verifique a certidão de óbito para que, ao fazer 
seu requerimento, esteja com a documentação organizada.

Em caso de dúvidas, procure um advogado ou advogada da 
sua confiança e especialista em Direito Previdenciário.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Divulgação

Indenização para os 
profissionais da linha de 
frente da covid-19

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

TODOS COM PREÇOS ESPECIAIS

Esta é a Aurora. Ela foi 
resgatada prenha, teve seus 
filhotes e agora precisa de 
um lar. De porte médio, já 
está castrada e vacinada. 

É extremamente amoro-
sa e, além de linda, se dá 
bem com outros cães. 

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

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

O Serviço Autônomo Munici-
pal de Água e Esgoto (Samae) 
homologa e torna público a esco-
lha das candidatas Marli Esmera 
de Jesus Carvalho para o cargo 
de agente de copa, cozinha e 
zeladoria e Bruna Gava Flo-

riam para o cargo de químico, referente ao Processo 
Seletivo 01/2021.

Tietê, 13 de abril de 2021



Para Isabelli, o nervosismo é o seu maior adversário
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O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê, treinadas por Gera 
Foltran. Por ordem de sorteio, 
a trigésima sexta entrevistada 
é a Isabelli Rodrigues de Je-
sus, tieteense nascida em 2 
de julho de 2009.

A filha da Adriana Ro-
drigues de Jesus e irmã do 
Gustavo e da Ana, estuda na 
Escola Municipal de Educa-
ção Básica (Emeb) “Professora 
Lyria de Toledo Pasquali”, no 
bairro Cohab.

Como iniciante, joga em 
várias posições e até o mo-
mento não possui títulos con-
quistados. 

No voleibol, seu ídolo é a 
jogadora Tandara Caixeta, 

oposta da Seleção Brasileira  
e considerada uma das ata-
cantes com maior potência 
no voleibol mundial.

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

ISABELLI - Uma jogadora 
que se reconhece com um 
bom saque.

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

ISABELLI - Meu início 
ocorreu por volta de 2018. 
Não lembro muito bem e foi 
por influência da minha mãe.

NOSSA FOLHA - Uma qua-
lidade que é necessária para 

ser atleta do voleibol?
ISABELLI - Ter força e di-

namismo.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

ISABELLI - Meu primeiro 
bloqueio nos treinos.

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

ISABELLI - Quando eu sa-
quei antes do apito.

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

ISABELLI - Graças a ele eu 
consigo fazer o que eu faço 
hoje.

NOSSA FOLHA - Quem é o 

seu maior adversário?
ISABELLI - O nervoso que 

dá ao ver aquelas pessoas me 
olharem no momento em que 
o meu time conta comigo. 

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

ISABELLI - Ser sensacional 
em todas as posições.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

ISABELLI - A observar 
mais as jogadoras de vôlei.

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

ISABELLI - Ser uma joga-
dora de vôlei.

Detentor do 1º Troféu 
Transitório, instituído em 
1987, o Esporte Clube Garcia 
deu o primeiro passo em bus-
ca do 2º Troféu, denominado 
Ademir de Almeida Correia, 
“Belo”, após a conquista da 
Copa Tietê, em 10 de março de 
1991, alcançando consequen-
temente o tetracampeonato.

Completamente lotado, o 
estádio “José Ferreira Alves” 
(Ferreirão) foi palco da grande 
decisão que, em seus 90 minu-
tos, terminou por 3 a 3, para 
depois seguir para a prorro-
gação por 0 a 0, e consequen-
temente para as penalidades 
máximas, que fez o Garcia sair 
vencedor pelo placar de 3 a 2.

Assim como nas grandes 
decisões, o nervosismo tomou 
conta do espetáculo da disputa 
entre Garcia e Santa Cruz, que 
também não fugiram à regra. 
Com isso, o que se viu em todo 
o transcorrer da partida foi 
um futebol, ora excessivamen-
te truncado pela luta da posse 
de bola, ora apresentando o 
respeito das duas equipes. Os 
bons momentos, com lances e 
jogadas de bom nível técnico, 
arrancaram aplausos da gran-
de torcida presente, além dos 
gols, num total de seis, embo-
ra quase que surpreendentes, 
ou seja, três de falta e três pela 
desatenção das defensivas das 
duas agremiações.

Em 1991, o Garcia tinha 
como coordenador do meio 
campo Vadão, um excelente 
jogador, que alinhava o ataque 
verde e branco, enquanto que 
o Santa Cruz contava com o jo-
gador Careca, ora pela direita, 
ora pela esquerda, puxando os 
contragolpes do Tricolor.

Neste dia, Jorginho abriu o 
marcador com um gol de falta 
logo aos oito minutos. Aos 15, 

também de falta, Edson Luiz 
empatou e, aos 30, Laércio de-
sempatou para o Santa Cruz.

Aos 31 minutos do segun-
do tempo, Jânio, completa-
mente sozinho e após cobran-
ça de escanteio, perdeu o gol 
que seria o do empate. Mas 
aos 36, Gregório, o goleador 
do Garcia, assinalou o gol do 
empate, placar que mudou, 
aos 40, por conta de outra fal-

ta. Edivan colocou o Garcia na 
frente, porém, aos 42, Ulerick 
deixou tudo igual novamente.

A prorrogação foi apenas 
um complemento: o 3 a 3 esta-
va bom para os dois quadros. 
Jurã perdeu, aos 12 minutos, 
o gol do desempate. Sozinho 
e igual o gol que Jânio perdeu 
para o Garcia. Tudo mostrava 
que tinha que ser 3 a 3.

As penalidades foram co-

bradas por Gregório, Vadão e 
Silvinho marcaram para o Gar-
cia, e Ulerick e Gilberto para o 
Santa Cruz. O goleiro Eduardo 
se consagrou praticando três 
defesas, ou melhor, defenden-
do três penalidades máximas.

O Garcia chegou ao título 
de tetracampeão da Copa Tie-
tê de 1991 e, ainda, levou o 
Troféu Transitório “Ademir de 
Almeida Correia - Belo”, com 
todos os méritos.

Vale lembrar que o Garcia 
alcançou os quatro títulos da 
Copa Tietê tendo como técnico 
Márcio Simão. Por outro lado, 
o Santa Cruz ficou com o Vice-
-campeonato e levou o troféu 
de artilheiro e de goleiro me-
nos vazado.

O Garcia jogou com: Edu-
ardo; Dimas, Jânio, Jorginho 
e Maurício; Edivan, Vadão e 
Mateus (Novaes depois Zé Car-
los); Silvinho, Pires (Valdir) e 
Gregório.

Técnico: Cebola Cancian.
Formou o Santa Cruz: Gil-

berto; Tuiú, Celso Fré, Beto e 
Diva; Reco, Miguel e Jurã; Ca-
reca (Cresto), Laércio (Ulerick) 
e Edson Luiz (Gê Zamuner).

Técnico: Cuca.
O árbitro foi Laércio San-

tos, da Federação Paulista de 
Futebol (FPF), com excelente 
atuação. Neste dia, distribuiu 
nove cartões amarelos, dois 
vermelhos, expulsou o técnico 

do Santa Cruz e o diretor do 
Garcia.

Bandeiras: Carlos Rober-
to Dal Coletto (V) e Sérgio de 
Luca (A).

Observador: Luiz Gonzaga 
Faulin.

Na premiação, Márcio Si-
mão fez a entrega das meda-
lhas aos jogadores do Santa 
Cruz, enquanto que Cuca en-
tregou aos atletas do Garcia.

Na ocasião, Mauro Gime-
nes foi incumbido de entregar 
o troféu de goleiro menos va-
zado ao atleta Gilberto (Santa 
Cruz), que sofreu cinco gols 
em todo campeonato, e Édie 
Honório, responsável pelo 
Departamento de árbitros, e 
também da vinda do árbitro 
da FPF, entregou o troféu ao 
artilheiro Laércio, com seis 
gols. Coube ao coordenador 
do Detel a entrega do troféu de 
vice, ao jogador Beto, do Santa 
Cruz.

O vice-prefeito Luiz Souto 
Madureira fez a entrega do 
troféu de campeão ao atleta 
Eduardo, do Garcia. E, para 
finalizar, o prefeito José Car-
los Melaré entregou o Troféu 
Transitório ao atleta Eduardo, 
do Garcia e, antes de encerrar, 
agradeceu aos atletas, torcedo-
res e dirigentes, enaltecendo 
todas as equipes participan-
tes, especialmente a campeã e 
a vice-campeã.

Arquivo pessoal

Arquivo Nossa Folha

Em 1991, Esporte Clube Garcia era tetracampeão da Copa Tietê

Isabelli estuda na escola “Lyria de Toledo Pasquali” 
e vai completar 12 anos

VOLEIBOL

MEMÓRIA

A pivô da categoria Adulto tem como seus maiores desafios pessoais vencer os obstáculos apresentados pelo lado físico e psicológico

Geovana afirma ter aprendido ser competitiva
Arquivo pessoal

HANDEBOL

Geovana Camile Mendes de 
Oliveira Vilela é a trigésima se-
gunda entrevistada do jornal 
Nossa Folha na série especial 
dedicada aos atletas do han-
debol, comandados pelos trei-
nadores Fábio Vidotto Beloto e 
Gustavo Prado.

Nascida em Tietê, em 28 
de abril de 2002, Ge, como é 
chamada em quadra pelas 
companheiras, é filha de Elia-
ne Mendes e Everaldo Vilela e 
irmã de Vinícius. Já concluiu o 
Ensino Médio e, no handebol, é 
pivô da categoria Adulto, mas 
pela equipe é considerada uma 
jogadora coringa,  que tem ca-
pacidade técnica para atuar 
em várias posições.

Entre os títulos conquista-
dos estão:

2018 - Vice-campeã dos Jo-
gos Regionais.

2019 - Campeã dos Jogos 
da Juventude da Fase Regio-

nal, vice-campeã dos Jogos Re-
gionais 2019 e terceiro lugar 
dos Jogos Abertos.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

GEOVANA - Eu me defino  
como uma pessoa que exige 
muito de si mesma. Às vezes, 
sou um pouco “cabeça quente” 
em determinadas situações, 
mas, por outro lado, gosto bas-
tante de trabalhar em equipe.

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

GEOVANA - Sim, tive influ-
ência. Comecei no handebol 
por meio de um programa es-
colar, na Emeb “ Milton Soares 
de Camargo”. Desde então, fiz 
testes e me apaixonei por esse 
esporte.

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

GEOVANA - O que eu mais 
amo é bater os meus sete me-

tros, que parece o meu mo-
mento.

O que eu mais odeio são as 
“fominhas” em quadra, mas é 
normal, todo time tem.

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

GEOVANA - Físico e psico-
lógico, por que, para aprender 
algo e evoluir, é preciso muita 
resistência, além de uma men-
talidade bem forte para não 
desanimar nem desistir dos  
sonhos. 

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância dos treinadores?

GEOVANA - Fábio é o mais 
carrasco! Por outro lado, me 
ajudou muito a me tornar a 
atleta que eu sou. Não dá mui-
tas chances, mas sempre me 
coloca confiante diante da-
quilo que eu preciso fazer. O 

Gustavo é o amigão, mas tem 
seu lado rígido com táticas, ali-
mentação e físico. Ele também 
já me ajudou muito, mental-
mente, em jogos que eu pensa-
va que não seria capaz.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

GEOVANA - A oportunida-
de de saber ser competitiva ou 
também de se respeitar dentro 
e fora de casa. Ensinou a ter 
uma nova família, que é o meu 
time. 

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

GEOVANA - Vamos ter 
que voltar com tudo e imagi-
no que, assim como eu, todas 
as atletas estão na expectativa 
pela volta das competições.

Geovana é filha de Eliane e Everaldo e 
tem um irmão chamado Vinícius

Equipe do Garcia, tetracampeã da Copa Tietê em 1991
Em pé: João Ademir Cancian, Márcio Simão, Valdir Lizier, José Carlos Paes (Zé Carlos), 
Jorginho, Décio Simão, Matheus Cancian, Eduardo, Joãozinho, Luiz Cancian (Cebola) e 
Jânio. Agachados: Silvio Roareli, Vadão, Edvan, Gregório, José Pires, Dimas Cancian, 

Antonio Puchineli (Tonho) e Mané
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Nossa Folha

Em 29 de dezembro de 
2018, Tietê se despedia do 
esportista e palmeirense 
Francisco Pietrobon (Chico 
Panca ou Chico Sapateiro), 
que falecia aos 85 anos. 

Tieteense nascido no 
bairro Luiza Benta, em 3 de 
maio de 1933, deixou a es-
posa Neusa Aparecida Ro-
drigues Pietrobon e os filhos 
Valéria, Mirela, Daniele e Lu-
ciano, além de netos.

Como morador da rua 
do Comércio, Chico Panca, 
mesmo aposentado, ainda 
exercia a profissão de sapa-
teiro. Ficou conhecido nos 
meios esportivos pelos bons 
tempos do América Futebol 
Clube. Aliás, como gostava 
de contar, o falecido atle-
ta e bandeirinha era um fiel 
e apaixonado esportista do 
Vermelhinho da Barra Funda. 

Sua história como ponta-
-esquerda teve início no Juve-
nil do América, mas ele tam-
bém fez parte do Juvenil do 
Comercial Futebol Clube, na 
época do treinador José Gos-
toso. Neste período, passou a 
atuar como zagueiro. Como 
seu coração era mais verme-
lho e branco que alvinegro, 
Chico Panca retornou ao 
América e, a partir de então, 
ingressou na equipe principal 
e disputou o futebol Amador. 
Foi assim até pendurar as 
chuteiras.

Chico Panca gostava de 
recordar dos clássicos entre 
América e Comercial, fossem 
no estádio “Caio Graccho” ou 
no “José Ferreira Alves”. Nes-
sa época, os torcedores ame-
ricanos e comercialinos lota-
vam os campos e ninguém 
queria sair derrotado. 

Mesmo não sendo mais 

jogador do América, Chico 
Panca jamais deixou o fute-
bol de lado e, por isso, fazia 
questão de participar como 
diretor, colaborador, árbitro 
e bandeirinha.

Concordo com Eduardo 
Brizotti quando ele escreveu 
assim: “Chico era uma pessoa 
de uma simplicidade ímpar. 
Tocava a sua sapataria com 
abnegação. Gostava do que 
fazia e nunca teve ambição 
material! A sua vida simples 
rodeada da família e dos ami-
gos lhe bastava. Tinha prazer 
em viver, ainda que os percal-
ços inerentes a todos nós por 
vezes o preocupassem. Seu 
poder de superação era ad-
mirável. O que me consola é 
que ele terá, enfim, a paz dos 
justos”.

PIADINHA DA SEMANA 
- A mulher pergunta para o 
marido:

- “Amor, você me ama?” 
- “Claro, querida!”
- “Então, prove!”
- “O que quer que eu faça 

para provar?”
- “Lute com um leão!”
- “Meu amor, não posso 

morrer! Peça outra coisa!”
- “Então, deixe-me ver seu 

WhatsApp!”
- “Amor, qual é o tamanho 

desse leão, mesmo?”

Chico Panca foi atleta
e bandeirinha

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE - ANOS 1950
Fausto, Joãozinho Piovezani e Chico Panca
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Estado de SP flexibiliza medidas para comércio e templos
FASE TRANSITÓRIA

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) anunciou hoje, 
16 de abril, uma nova fase do 
plano de flexibilização da qua-
rentena, entre a vermelha e a 
laranja, e autorizou a abertura 
de comércios e atividades reli-
giosas em horários reduzidos 
de funcionamento a partir des-
te domingo, 18 de abril.

Com a mudança, shoppin-
gs e lojas de rua, que só eram 
autorizadas a abrir a partir da 
fase laranja, vão poder operar 
já neste final de semana, res-
peitando o toque de recolher, 
das 20 às 5 horas.

A medida, definida como 
uma “fase transitória”, prevê 
a liberação gradual de outros 
setores da economia até o fim 

deste mês. 
No próximo sábado, 24 de 

abril, poderão voltar a operar 
restaurantes, salões de beleza 
e academias. Os parques serão 

abertos na mesma data.
A decisão ocorre após uma 

leve queda na taxa de inter-
nações por covid-19 no Esta-
do de São Paulo, que está em 

torno de 85% nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs), mas 
que, para especialistas, ainda 
indicam situação crítica do sis-
tema de saúde.

Nesta fase de transição, 
shoppings e lojas de rua po-
dem ter atendimento presen-
cial a partir deste domingo, 18 
de abril, das 11 às 19 horas, 
com público limitado a 25% da 
capacidade total;

Já os cultos, missas e ou-
tras atividades religiosas co-
letivas podem ocorrer a partir 
deste domingo, 18 de abril, 
com distanciamento e contro-
le de acesso.

Por sua vez, os restauran-
tes e lanchonetes podem ter 
atendimento presencial a par-
tir de sábado, 24 de abril, das 
11 às 19 horas, com público 
limitado a 25% da capacidade 
total.

Os salões de beleza e ca-

beleireiros passam a ter aten-
dimento presencial a partir de 
24 de abril, das 11 às 19 horas, 
com público limitado a 25% da 
capacidade total.

As salas de cinemas, tea-
tros, museus, eventos e con-
venções podem funcionar par-
tir de 24 de abril, das 11 às 19 
horas, com controle de aces-
so, público sentado, assentos 
marcados e público limitado a 
25% da capacidade total;

As academias, clubes e cen-
tros esportivos podem funcio-
nar partir de 24 de abril, das 
7 às 11 horas e das 15 às 19 
horas, apenas para atividades 
físicas individuais agendadas, 
com público limitado a 25% da 
capacidade total.

Começa a primeira fase da campanha de vacinação

CONTRA A GRIPE

Teve início na segunda, 
12 de abril, e seguirá até 10 
de maio, a primeira etapa da 
Campanha de Campanha de 
Vacinação contra a Gripe (In-
fluenza). Em Tietê, às segun-
das, a vacinação será das 13 
às 15h30 e, nos demais dias 
da semana, das 8 às 15h30. 
Cabe ressaltar que a imuniza-
ção ocorrerá nas Unidades de 
Saúde de cada bairro, com ex-
ceção da Unidade de Saúde do 
Bonanza, a qual deverá ser re-
alizada nas Unidades de Saúde 
do São Pedro e Povo Feliz.

Em Cerquilho, a vacinação 
ocorre de segunda a sexta, das 
7 às 11 horas e das 13 às 16 
horas, nas Unidades Básicas 
de Saúde, exceto na do bairro 

São Francisco.
No município de Jumirim, 

a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) “Braziliano Poggi” será o 
local de vacinação, de segunda 
a sexta, das 7h30 às 11 horas e 
das 12 às 16 horas. 

Nesta primeira fase, deve-
rão ser vacinadas crianças de 
seis meses e menores de seis 
anos, gestantes, puérperas (até 
60 dias após o parto), popula-
ção indígena e trabalhadores 
da Saúde, os quais precisam 
levar a caderneta de vacinação 
da covid-19.

A segunda etapa de vacina-
ção ocorrerá de 11 de maio a 
8 de junho, sendo destinada 
para idosos com 60 anos ou 
mais e a professores.

A terceira fase, a ser reali-
zada de 9 de junho a 9 de ju-
lho, contemplará pessoas com 
comorbidades, indivíduos com 
deficiência permanente, ca-
minhoneiros, trabalhador de 
transporte coletivo e rodoviá-
rio, trabalhadores portuários, 
forças de segurança e salva-
mento, Forças Armadas, fun-
cionários do sistema de pri-
vação de liberdade, população 
privada de liberdade e adoles-
centes e jovens em medidas 
socioeducativas. 

As Secretarias Municipais 
de Saúde informam que as 
pessoas que estão no grupo 
prioritário da vacina contra a 
gripe e contra a covid-19 de-
vem dar prioridade à vacina 

contra a covid-19 e respeitar 
o intervalo mínimo de 14 dias 
(antes e depois) entre as apli-
cações. 

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o público-alvo é 
estimado em 79,7 milhões de 
brasileiros e a meta é vacinar 
pelo menos 90% dos grupos 
prioritários.

A Campanha de Vacinação 
contra a Gripe vai coincidir 
com a imunização contra a co-
vid-19. O Ministério da Saúde 
não recomenda a aplicação das 
duas vacinas simultaneamen-
te, devido à falta de estudos 
sobre a coadministração dos 
imunizantes, e a orientação é 
priorizar a vacinação contra o 
novo coronavírus.

Pré-cadastro para a vacina pode ser feito através do WhatsApp (11)95220-2923 do Governo do Estado de São Paulo

DE 60 A 64 ANOS

Mais dois grupos etários 
entraram no cronograma de 
vacinação contra a covid-19 
no Estado de São Paulo. Com 
a chegada das vacinas da Fio-
cruz, a vacinação de quem tem 
63 e 64 anos começa no dia 29 
de abril, enquanto no dia 6 de 
maio, pode se vacinar quem 
tem 60, 61 e 62 anos. 

Além disso, o Governo do 
Estado de São Paulo divulgou 
que os que têm entre 65 e 66 
anos podem tomar a vacina a 
partir da quarta, 21 de abril. 

Já o pré-cadastro da vacina 
contra a covid-19 no Estado 
de São Paulo também deve ser 
feito pelo WhatsApp. O Go-
verno Estadual informou ter 
firmado uma parceria inédita, 
que permitirá que as pessoas 
economizem tempo e possam 
receber a vacina.

Para preencher o formulá-
rio por meio do aplicativo, é 
necessário mandar mensagem 
para (11)95220-2923.

VACINÔMETRO - Os mu-
nicípios de Tietê, Cerquilho, 
Laranjal Paulista e Jumirim 
seguem avançando na imuni-
zação da população, conforme 
cronograma e quantidade de 
doses da vacina do Governo 
do Estado. 

Em Tietê, somando todo 
o público-alvo da vacinação, 
até hoje, 16 de abril, já foram 
imunizadas 7.184 pessoas; em 
Cerquilho, 6.497; em Laranjal 
Paulista, 5.367; e em Jumirim, 
541. Estes dados foram publi-
cados no Vacinômetro do Go-
verno Estadual. 

Importante ressaltar, ain-
da, que os números relaciona-
dos aos municípios paulistas 
podem ser verificados direta-
mente no site vacinaja.sp.gov.
br/vacinometro.

CRONOGRAMA - Em Cer-
quilho, amanhã, 17 de abril, 
das 9 às 11 horas, no Centro 
de Eventos Cidade das Rosas 
e dos Tropeiros, haverá drive-
-thru na aplicação da segunda 
dose da vacina CoronaVac em 
idosos que receberam a pri-
meira dose em 19 de março.

Às 9 horas, ocorrerá a va-
cinação em idosos de 77 a 79 
anos que tomaram a primeira 
dose na referida data e, às 10 
horas, para idosos de 75 e 76 
anos que tiveram a primeira 
dose nesta mesma data.  

Para receber a segunda 
dose, são obrigatórios docu-
mento pessoal com foto e car-
teira de vacinação da covid-19.

Em Tietê, a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde e Medicina 
Preventiva comunicou que 
chegou a segunda dose da 
vacina CoronaVac. Portanto, 
a vacinação deve ocorrer no 
ginásio de esportes “Acácio 
Ferraz”, conforme o seguinte 
cronograma:

- O agendamento da segun-
da dose previsto para 21 de 
abril será realizado na segun-
da, dia 19, das 8 às 12 horas, 
para os nascidos entre janeiro 
a junho e, das 13 às 16 horas, 

para os nascidos entre julho e 
dezembro.

- O agendamento da se-
gunda dose previsto para 22 
de abril ocorrerá na terça, dia 
20, das 8 às 12 horas, para os 
nascidos entre janeiro a junho 
e, das 13 às 16 horas, para 
os nascidos entre julho e de-
zembro, sendo necessários, 
no momento da vacinação, o 
comprovante da primeira dose 
e o CPF. A disponibilidade de 
vacinas é até o estoque acabar!

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Medicina 
Preventiva também informou 
que, devido à irregularidade 
quanto aos prazos para a se-
gunda imunização da vacina 
AstraZeneca, que pode ser 
feita até 90 dias da primeira 
dose, respeitando o Plano Na-
cional de Imunização, a nova 
chamada ocorrerá pelos meios 
de divulgação oficiais da Pre-
feitura de Tietê.

CADASTRO - Em Cerqui-
lho, teve início o cadastro dos 
idosos de 67 anos, que deve 
ser feito, preferencialmente, 
online pelo link https://forms.
gle/oyGR2ri6zmXwZk1j8.

Caso o idoso não tiver mes-
mo como fazer o cadastro pela 
internet, tem um novo ponto 
para realizar o cadastro pre-
sencial.

Desde segunda, 12 de 
abril, das 8h30 às 16h30, ido-
sos com 67 anos que não têm 
como se cadastrar pela inter-
net podem ir até a Secretaria 
Municipal de Trabalho, na rua 
Duque de Caxias, 200, no Jar-
dim Esplanada, e procurar por 
Luciane ou Vagner. 

Para realizar o cadastro, é 
preciso levar um documento 
original com foto e que conte-

nha o CPF do idoso e compro-
vante de endereço. 

Após o cadastro e confor-
me a chegada de vacinas no 
município, a equipe entrará 
em contato para agendar a va-
cinação por telefone.

Importante reforçar que 
não serão realizados mais ca-
dastros nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSS), apenas atra-
vés do link ou pessoalmente 
na Secretaria do Trabalho.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGI-
CO - Novos números relaciona-
dos à covid-19 foram divulga-
dos pelas Secretarias de Saúde 
de Tietê, Cerquilho, Jumirim e 
Laranjal Paulista. 

Até hoje, 16 de abril, Tietê 
registrava 1.978 casos e tinha 
1.844 curados e 80 em recupe-
ração. A quantidade de mortes 
era de 49.

Já Cerquilho acumula-
va 3.588 casos confirmados, 
3.310 curados e 204 em recu-
peração. O número de mortes 
seguia em alta com 74 óbitos.

Em Jumirim, os casos so-
mavam 306 pessoas, tendo 
287 curados e quatro mortes.

Já Laranjal Paulista regis-
trava 3.103 casos, com 2.861 
pacientes curados, 200 em re-
cuperação e 42 óbitos.

Cronograma de vacinação tem novos grupos etários

Santa Casa adquire novos 
ventiladores pulmonares

RECURSOS MUNICIPAIS

Dois ventiladores pulmo-
nares, no valor de R$167 mil, 
foram adquiridos pela Santa 
Casa de Tietê, por meio de re-
cursos direcionados pelo pre-
feito Vlamir Sandei (PSDB). A 
entrega ocorreu na sexta, 9 de 
abril, na presenta do presiden-
te da entidade, dr. Pedro Souza 
Campos Neto, do diretor-su-
perintendente Pedro Tamaio 
Ogeda, do diretor técnico dr. 
Frederico Vieira da Cruz e da 
responsável técnica Ana Paula 
dos Reis, os quais agradece-
ram o prefeito pela aquisição. 

“Os equipamentos serão 
usados na Rede Municipal de 
Saúde para o enfrentamento 

da covid-19, beneficiando pa-
cientes de todos os convênios, 
inclusive do SUS”, afirmou dr. 
Pedro Souza Campos Neto.

Ainda segundo o presiden-
te da Santa Casa, o ventilador 
pulmonar é um dos equipa-
mentos essenciais para a ma-
nutenção da vida em momen-
tos de crise como a deficiência 
em atividades cardiorrespira-
tórias. Ele pode manter a vida 
do paciente durante o tempo 
em que ele não consegue fazer 
o movimento respiratório so-
zinho. Afinal, a circulação do 
oxigênio pelo corpo é funda-
mental para o funcionamento 
de diversos órgãos.

Em Tietê, até hoje, 16 de abril, já foram 
imunizadas 7.184 pessoas

Casos de dengue seguem em disparada 
nos municípios da microrregião

ALERTA

Leitores questionarem so-
bre as visitas da equipe da 
dengue casa a casa em Tietê, 
Cerquilho e Jumirim durante a 
pandemia da covid-19. 

Em Tietê, o Departamento 
de Vigilância Epidemiológica 
informou que os cinco servi-
dores que compõem a equipe 
realizam, normalmente, as vi-
sitas de forma diária, sendo a 
prioridade definida de acordo 
com as notificações. 

No município, a maior par-
te dos focos do mosquito Ae-
des aegypti concentra-se nos 
bairros Paraíso e Bonanza. 

Até quarta, 14 de abril, ain-
da segundo a Vigilância Epi-
demiológica, 351 casos foram 
notificados, sendo 97 deles 
confirmados, 50 descartados 
e 204 aguardam resultado dos 
exames. 

Em Cerquilho, são quatro 
funcionários da equipe de 
controle de vetores e 25 agen-
tes que trabalham no enfren-
tamento ao mosquito Aedes 

aegypti, entre outras doenças. 
“As visitas de rotina seguem 
as normas e orientações do 
Ministério da Saúde, mas, de 
modo geral, prevê orientações 
de distanciamento, uso de 
máscara, álcool gel, quando 
for necessário tocar algum ob-
jeto na casa, pedir para o mo-
rador fazer ou o agente faz e 
passa álcool gel, entre outros”, 
informou a Vigilância Epide-
miológica do município. 

Contudo, com o aumento 
dos casos, a equipe tem foca-
do mais em fazer os bloqueios, 
ou seja, na varredura em um 
raio de 150 metros do local, 
onde se suspeita que ocorreu 
a contaminação. Pode ser a 
residência/trabalho da pessoa 
e tem como objetivo identifi-
car e eliminar criadouros do 
mosquito. “As orientações já 
são conhecidas, como eliminar 
todo e qualquer recipiente que 
junte água, fechar caixas de 
água, tampar ralos, limpar ca-
lhas e manter o quintal limpo”, 

orientou a Vigilância. 
A atualização do boletim 

mais recente da dengue indi-
ca 174 suspeitos, 56 positivos 
(sendo 35 autóctones e 21 
importados) e 22 pacientes 
aguardando exames. “Os casos 
positivos de dengue em Cer-
quilho estão sendo registra-
dos em praticamente todos os 
bairros da cidade. Por isso, a 
importância de todos olharem 
para sua casa e/ou seu local de 
trabalho e eliminarem criadou-
ros do mosquito. Entretanto, 
o bairro que mais apresenta 
casos hoje é o Parque das Ár-
vores, que representa cerca de 
80% dos casos confirmados 
registrados até o momento”, 
finalizou a Vigilância.

Em Jumirim, segundo o úl-
timo Boletim Epidemiológico, 
foi registrado um caso de den-
gue, sendo o mesmo importa-
do. Quando aos detalhes sobre 
as visitas casa a casa, a Prefei-
tura não respondeu aos ques-
tionamentos deste semanário.

Divulgação

Divulgação
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INDICADOR PROFISSIONAL

DE 17 A 23 DE ABRIL

N. SRA. APARECIDA (15)3282-6915

Abril é o Mês de Conscien-
tização da Doença de Parkin-
son, criado com o intuito de 
quebrar tabus e conscientizar 
a sociedade sobre a doença 
que atinge milhões de pes-
soas. Hoje, de acordo com a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), aproximadamente 
1% da população mundial 
com mais de 65 anos é diag-
nosticada com Parkinson. No 
Brasil, estima-se que cerca de 

200 mil pessoas sofram com 
a enfermidade.

Parkinson é uma doença 
neurodegenerativa que afeta 
os gânglios da base, região 
responsável pela produção 
de dopamina (neurotrans-
missor que atua no sistema 
nervoso central), sendo as-
sim, a falta dessa substância 
causa os sintomas motores, 
característicos da doença. 
Além disso, outras regiões 

também podem ser afetadas, 
provocando baixa em outros 
neurotransmissores, o que 
acarreta sintomas não moto-
res, como distúrbios do sono 
e do humor.

“Normalmente, a doen-
ça aparece em pessoas aci-
ma dos 60 anos, no entanto, 
existe o Parkinson precoce, 
que acomete pessoas mais 
jovens, com menos de 40 
anos”, explicou a neurologis-

ta Adriana Moro.
 Existem outros fatores 

que podem levar à doença, 
como certas mutações ge-
néticas em casos de algum 
membro da família já possuir 
a doença, e outros elemen-
tos relevantes relacionados 
a questões externas, como 
fatores ambientais e a alta 
exposição a determinadas to-
xinas, como os inseticidas.

Os sintomas mais notá-

veis, e que caracterizam a do-
ença, são os motores. O mais 
conhecido pela sociedade são 
os tremores unilaterais, que 
acontecem mesmo que a pes-
soa esteja com os membros 
em repouso. Porém, existem 
ainda outras características 
como: lentidão dos movimen-
tos voluntários, chamado de 
bradicinesia; rigidez ou in-
flexibilidade dos membros 
ou articulações; e instabilida-

de postural, a deficiência de 
equilíbrio e coordenação.

“O tratamento está basea-
do no uso de medicamentos 
para melhorar os sintomas 
motores, que causam difi-
culdades com o andar, movi-
mentos e tremor, aumentan-
do a quantidade de dopamina 
no cérebro, e medicamentos 
que ajudam a combater os 
sintomas não motores”, in-
formou Adriana Moro.

Mal de Parkinson também acomete indivíduos mais jovens
MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Para prevenir acidentes e colaborar na qualidade de vida do trabalhador, foi criada campanha mundial sobre o tema

Uma pessoa morre a cada três horas em serviço

Dados do Observatório Di-
gital de Segurança e Saúde do 
Trabalho revelam que, a cada 
três horas e 40 minutos, um 
trabalhador brasileiro morre 
por acidente em serviço ou, 
então, em decorrência de al-
guma doença relacionada ao 
trabalho.

Entre as lesões, o tipo mais 
comum foi corte e laceração, 
com 734 mil casos (21%). Em 
seguida, vêm fraturas, com 
610 mil casos (17,5%), contu-
são e esmagamento, com 547 
mil (15,7%), distorção e ten-
são, com 321 mil (9,2%) e lesão 
imediata, com 285 mil (8,16%).

Já as áreas mais atingidas 
foram os dedos (833 mil inci-
dentes), pés (273 mil), mãos 
(254 mil), joelho (180 mil), 
partes múltiplas (152 mil) e 
articulação do tornozelo (135 
mil).

No ranking por ocupação, 
as ocorrências mais frequen-
tes foram as de alimentador 
de linha de produção (192 
mil), técnico de enfermagem 
(174 mil), faxineiro (109 mil), 
servente de obras (97 mil) e 
motorista de caminhão (84 

mil).
Devido à gravidade desta 

situação, durante o mês de 
abril, órgãos públicos e insti-
tuições engajados nas ques-
tões relativas aos acidentes de 
trabalho aderem à campanha 
Abril Verde, uma forma de 
promover a conscientização 
sobre a importância da segu-
rança e da saúde do trabalha-
dor brasileiro. O mês de abril 
foi escolhido porque o dia 28 
é dedicado à memória das víti-
mas de acidentes e de doenças 
do trabalho.

Esta data alusiva ao tema 
surgiu em 1969 como forma 
de homenagear as vítimas de 
um acidente ocorrido em uma 
mina no Estado da Virgínia, 
nos Estados Unidos. A iniciati-
va foi endossada pela Organi-
zação Internacional do Traba-
lho (OIT) em 2001 e se tornou 
lei no Brasil em 2015, com a 
edição da Lei 11.121/2015.

Confira dicas de médicos e 
técnicos de segurança do tra-
balho para se prevenir: 

Utilizar equipamentos 
adequados - O primeiro pas-
so fundamental para evitar 

acidentes de trabalho é con-
tar com o apoio dos equipa-
mentos de proteção em sua 
trajetória, sempre prevenido 
contra riscos em obras ou si-
tuações de risco moderado. 
Manter-se sempre com unifor-
me, devidamente sinalizado 
e protegido, é um dos princí-
pios básicos contra acidentes.

Informe sobre incidentes 
imediatamente - Quando al-
gum problema acontecer, a 
primeira providência vital em 
ser tomada é informar seus 
superiores sobre o caso. Com 
essa ação, você previne o risco 
de futuros acidentes, da agra-
vação de situações e evita seu 
próprio desgaste, contando 

com apoio para obter a corre-
ção imediata do problema no 
ato do incidente.

Evite executar atividades 
avulsas - Fazer coisas as quais 
você não está habituado pode 
ser um problema, consideran-
do sua inexperiência no as-
sunto e o consequente impro-
viso na ação. Muitos acidentes 
acontecem pela falta de infor-
mação sobre determinado as-
pecto, portanto, é importante 
seguir orientações sobre os 
riscos de cada atividade e evi-
tar realizar funções sobre as 
quais não esteja apto.

Evite a pressa - O ditado 
que afirma que a pressa é ini-
miga da perfeição não poderia 
estar mais certo. Pensando 
sobre acidentes de trabalho, 
muitos problemas são de-
senvolvidos a partir da falta 
de atenção dos profissionais 
ao realizarem tarefas sobre 
pressão, longe de pensar com 
clareza ou refletir sobre o que 
estão fazendo. Evite apressar 
o trabalho, pois além de se ex-
por aos riscos, você também 
acabará desenvolvendo servi-
ços de má qualidade.

Você manda nas máqui-
nas - Lembre-se sempre de 
que, por mais que a tecnologia 
promova facilidades, o con-
trole das máquinas sempre 
estará nas mãos dos profis-
sionais, longe de trabalharem 
com autonomia sobre nossas 
funções. Por isso, é impor-
tante sempre conferir suas 
máquinas e equipamentos de 
trabalho antes de iniciar suas 
atividades, priorizando sua in-
tegridade e segurança.

Cuidado com ferramentas 
- Improvisar ferramentas ou 
descuidar de equipamentos 
pode oferecer sérios riscos 
no desenvolvimento de suas 
atividades. Caso tiver algo fal-
tando, solicite a compra dos 
materiais para realizar suas 
funções com segurança.

Não brinque no trabalho - 
A hora do trabalho não é um 
momento para distrações: 
evite a desorganização e as 
brincadeiras, deixando sua 
atenção voltada estritamente 
às atividades que estiver exe-
cutando. No tempo livre, des-
frute de momentos de descan-
so sem preocupações.

Divulgação Nossa Folha

No Brasil, o Abril Verde tornou-se lei
 a partir do ano de 2015

ABRIL VERDE

Alimentação saudável tem
efeito positivo contra o vírus 

COVID-19

Ainda que a proteção efe-
tiva contra o coronavírus não 
esteja no prato, o bom estado 
nutricional tem relação posi-
tiva no desfecho das compli-
cações em pacientes que con-
traem a doença.

Quem ensina é o douto-
rando em Ciência e Tecnolo-
gia de Alimentos, mestre em 
Alimentação e Nutrição e es-
pecialista em Saúde Pública 
com Ênfase em Saúde da Fa-
mília, Jhonathan Andrade. “A 
proteção contra a covid-19 
são as medidas básicas de 
segurança e a vacina. O que 
podemos afirmar em relação 

à nutrição é seu efeito positi-
vo no caso de complicações”, 
disse o nutricionista.

Andrade explicou, ainda, 
que, se não há um alimento 
“protetor” contra o corona-
vírus, há aqueles que devem 
ser evitados por sua relação 
com a chamada incompetên-
cia imunológica. “Estudos 
mostram que os carboidratos 
refinados devem ser consu-
midos em quantidades mo-
deradas”, afirmou.

Para quem deseja ser sau-
dável, a orientação é procu-
rar um nutricionista e seguir 
uma prescrição dietética.

Isolamento não é desculpa 
para descuidar da saúde 

AUTORRESPONSABILIDADE

Apesar dos problemas, a 
pandemia trouxe a oportu-
nidade de autorresponsabi-
lização da saúde, segundo a 
professora de Educação Físi-
ca Domitilia Crislaine Antas.

“Ainda há uma grande ne-
cessidade de sair da ilusão de 
que um ‘milagre’ irá aconte-
cer e nos tornará saudáveis 
do dia para a noite. Vejo 
pessoas buscando a dieta 
milagrosa, o chá que trans-
forma, o exercício que ‘seca’. 
Assim, desconsideram que 
se alimentam mal, não prati-
cam exercícios nem cuidam 
das suas emoções durante 

anos. No entanto, acreditam 
que uma só atitude por curto 
período produzirá um efeito 
permanente imediato. Essa é 
uma mentalidade que ainda 
precisa ser mudada”, disse. 

Para a educadora física, 
pode-se manter esses hábitos 
saudáveis aproveitando a tec-
nologia relacionada à saúde, 
através de lives, vídeos edu-
cativos e podcasts oferecidos 
por profissionais de diversas 
áreas. Na prática de exercí-
cios físicos, pode-se adaptar 
os materiais que se tem em 
casa para praticar e, assim, 
otimizar seus efeitos. 

Mal de Chagas mata cerca
de 14 mil por ano

Na quarta, 14 de abril, foi 
o Dia Mundial da Doença de 
Chagas, que é causada pelo 
parasita Trypanosoma cruzy, 
cuja transmissão ocorre pelo 
contato com as fezes ou uri-
na de insetos contaminados, 
como o barbeiro.

Identificada nos países 
da América Latina, segundo 
dados da Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas), 
atualmente estima-se que há 
de seis a sete milhões de pes-
soas infectadas nessa região, 
incluindo o Brasil. 

Embora o número de ca-
sos esteja reduzindo ao lon-

go das últimas décadas, a do-
ença ainda causa cerca de 14 
mil mortes por ano.

Um estudo recente desen-
volvido no Brasil pela Fiocruz 
Bahia, publicada na revista 
PLOS Neglected Tropical De-
seases, revela que as frequ-
ências mais altas de infecção 
foram observadas em crian-
ças, adolescentes e idosos da 
região Norte do País.

Para os especialistas, a 
doença é uma ameaça à saú-
de pública, uma vez que a 
pesquisa aponta para casos 
agudos em mais de 50% das 
microrregiões brasileiras.

PROBLEMA CRÔNICO
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O Balcão de Empregos da 
Prefeitura de Tietê oferece va-
gas de farmacêutico, estagiá-
rio de Administração, estagiá-
rio de Engenharia, operador de 
máquinas, oficial de cozinha 
e/ou serviços gerais PcD, mar-
ceneiro e instalador de esqua-
drias. Mais informações pelo 
(15)3285-2887.

Também em Tietê, o Su-
permercado Pizzol contrata 
operador de caixa, maior de 
18 de anos, com experiência 
comprovada e que resida na 
cidade. Os interessados devem 
enviar o currículo para o en-
dereço eletrônico rh@pizzol.
com.br.

Já a Camargo Companhia 
de Embalagens tem vagas para 
venda interna para candidatos 
com experiência, com possibi-
lidade de trabalho remoto. O 
endereço eletrônico para envio 
de currículo é o rh@camargo-
ciaembalagens.com.br. 

Também em Tietê, a Refrix 
Envasadora admite para a área 
de Administração, profissio-
nal com formação completa 
em Engenharia Química e/ou 
Alimentos, preferencialmente 
que tenha experiência na in-
dústria de bebidas. Os currícu-
los podem ser encaminhados 
para recrutamento@refrix.
com.br.

Ainda em Tietê, na Muvin 
também tem vaga para auxiliar 
de almoxarifado, fabricante de 
equipamentos, acessórios e 
vestuário esportivo, com en-
vio de currículo através do site 
jobs.quickin.io/muvin/jobs.

Já a Drogal contrata farma-
cêutico, com cadastro do cur-
rículo pelo site drogal.com.br.

Também em Tietê, a Coo-
cerqui admite auxiliar de 
unidade/reposição e Jovem 
Aprendiz entre 16 e 18 anos, 
que esteja cursando o Ensino 
Médio pela manhã. O currícu-

lo deve ser cadastrado no site 
coocerqui.selecty.com.br ou 
enviado para recrutamento@
coocerqui.com.br. 

EM CERQUILHO - A Cen-

tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários de 
Segurança do Trabalho, Psi-
cologia e Música, açougueiro/

repositor, operador de máqui-
nas CNC, dobrador de chapas, 
soldador, auxiliar de cozinha 
PcD, cozinheiro chefe, veteri-
nário, tratorista, operador de 
retroescavadeira, auxiliar de 
produção, costureira(o), fo-
noaudióloga(o), torneiro me-
cânico/fresador, técnico de 
instalação, auxiliar de instala-
ção, assistente administrativo, 
biomédico, assistente contábil, 
assistente de departamento 
pessoal, jardineiro e profissio-
nal de departamento fiscal.

Mais informações pelo tele-
fone (15)3384-5652.

Ainda em Cerquilho, a San-
son Pavimento e Obras Ltda. 
contrata mecânico de manu-
tenção e auxiliar de mecânico 
de manutenção, cujos currícu-
los podem ser enviados para 
rh@gruposanson.com.br.

A PPE Asta está com ins-
crições abertas até 23 de abril 
para o programa de estágio 

para os cursos de Engenharia 
Elétrica, Mecânica e de Produ-
ção, além de Comércio Exte-
rior e Administração. Entre os 
pré-requisitos estão cursar an-
tepenúltimo ou penúltimo ano 
em 2021 e nível Intermediário 
de Inglês e Informática. Ende-
reço eletrônico para envio de 
currículo é thais.oliveira.ex@
ppefios.com.br.

Também em Cerquilho, o 
Coopbom Supermercado con-
trata balconista de açougue e 
cozinheiro(a), cujos currículos 
podem ser encaminhados para 
sac.cerquilho@redesupermer-
cado.com.br.

Já a Faculdade Cerquilho 
(FAC) abriu um processo sele-
tivo para auxiliar de comunica-
ção que resida no município e 
tenha domínio/conhecimento 
das redes sociais. O endereço 
para envio de currículo é o ad-
minstracao@faculdadecerqui-
lho.com.br.

São mais de 40 vagas em diversas áreas para atuação em estabelecimentos comerciais e em indústrias das duas cidades

Divulgados os empregos disponíveis nesta semana

Na maior parte, é recomendado o 
envio do currículo por e-mail

TIETÊ E CERQUILHO

Divulgação

Univesp abre inscrições 
na segunda, 19 de abril

CURSOS GRATUITOS

Em Tietê, de 19 de abril a 
20 de maio, a Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp) está com inscrições 
abertas para o Vestibular Anu-
al 2021. 

De acordo com o crono-
grama, serão oferecidos seis 
cursos, com dois eixos bási-
cos de ingresso, via processo 
seletivo: Licenciaturas (com as 
opções de Letras, Matemática 
e Pedagogia) e Computação 
(direcionadas aos cursos de 
Bacharelado em Tecnologia da 
Informação, Bacharelado em 
Ciência de Dados e Engenharia 
de Computação). 

Segundo divulgado pela 
Univesp, as inscrições devem 
ser feitas pelo site vestibular.
univesp.br. 

As provas ocorrerão em 
duas datas, Eixo de Licencia-
tura (13 de junho) e Eixo de 
Computação (20 de junho). O 
início das aulas está previsto 
para agosto de 2021.

Os exames serão realiza-
dos às 13 horas, de forma pre-
sencial nas cidades que pos-
suem o Polo Univesp. Além da 
divisão das turmas, a empresa 
organizadora seguirá todas as 
recomendações sanitárias de 
prevenção à covid-19.

O Polo Univesp de Tietê, 
criado em 2017, está instalado 
no prédio da Escola Municipal 
de Educação Básica (Emeb) 
“Benedita Cândida de Campos 
Rosa”, no bairro Terra Nova, 
contando com estrutura física 
e tecnológica.

Começam as aulas gratuitas 
de instrumentos musicais

EM JUMIRIM

Em Jumirim, tiveram início 
na quinta, 15 de abril, as aulas 
online de instrumentos musi-
cais, cujo curso foi preparado 
especialmente para quem quer 
exercitar seu talento, mesmo 
durante a pandemia da co-
vid-19. 

De acordo com o secretário 
municipal de Cultura, Daniel 
Moura, as aulas acontecem às 
terças e quintas através da pá-
gina Grupo Música ao Seu Al-
cance, no Facebook.

Na terça, 20 de abril, ocor-
rerão aulas de violão iniciante 
às 18 horas e teclado às 19 ho-
ras. Já na quinta, 22 de abril, 
às 18 horas, haverá aulas de 
cordas Avançado, com opções 
para violão, guitarra e contra-
baixo. 

A realização é da Prefeitu-
ra, através da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, Esportes, 
Turismo e Lazer. Mais infor-
mações e detalhes das inscri-
ções podem ser obtidas pelos 
telefones (15)3199-9811 ou 
(15)99619-1973 (WhatsApp).

CONVITE - Neste sábado, 
17 de abril, a Faculdade Cer-
quilho (FAC) realiza uma Ro-
dada de Conversa com a mes-
tre Maria da Conceição Dal Bó 
Vieira sobre o tema “Bibliote-
ca, Livros e Educação: um ca-
minho fundamental”. 

A participação é gratuita 
e totalmente aberta ao públi-
co. Para se inscrever, é pre-
ciso acessar o seguinte link: 
https://forms.gle/e6oBdX-
3V5R2yfsA59.

Curso gratuito de cultivo de 
uvas tem vagas limitadas

OPORTUNIDADE

O presidente do Sindicato 
Rural de Tietê, Tony Persona, 
e equipe promovem o curso 
de Uva - Sensibilização, com 
início no domingo, 25 de abril, 
das 8 às 17 horas, na sede da 
Sociti, na rua Lara Campos, 
838, no Centro.

Treinamento contará com 
sete módulos: Escolha da Área, 
Produção de Mudas, Implan-
tação do Vinhedo, Manejo e 
Tratos Culturais, Pragas e Do-
enças, Colheita, Pós-colheita e 
Comercialização e Custos de 
Produção. O instrutor será Al-
cindo dos Santos Terra Junior 
(Terrinha).

A iniciativa é totalmente 
gratuita e oferecerá alimenta-
ção, material e certificado de 
conclusão. Além disso, seguirá 

todos os protocolos de segu-
rança sanitária e contará com 
turma reduzida. 

Com vagas limitadas, as ins-
crições podem ser feitas pelo 
WhatsApp (15)99749-9780 ou 
pelo telefone (15)3285-1244.

Divulgação
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No Samae, a novidade é o levantamento geral das redes de água, vinculado a um programa de computação, para ajustar os pontos vulneráveis

ENTREVISTA

Para Reinaldo, diálogo aberto facilita o trabalho

Nesta edição, prossegue 
a série de entrevistas com o 
novo Secretariado do prefeito 
de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB), 
que, neste segundo governo, 
sofreu alterações com o obje-
tivo de dar um novo fôlego e 
mais dinamismo aos trabalhos 
do Poder Executivo em prol do 
município e da população.

A entrevista desta edição é 
com o secretário-executivo do 
Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae), Rei-
naldo Martin Camargo, tecnó-
logo formado pela Fatec desde 
1978, além de engenheiro civil 
pela Faculdade de Engenharia 
de São Paulo desde 1982. Em 
Tietê, cursou os Ensinos Fun-
damental e Médio na escola 
estadual “Plínio Rodrigues de 
Morais”. 

Já atuou como coordena-
dor do Instituto de Pesquisa 
Tecnológica (IPT) e, entre 1975 
a 1978, foi professor assisten-
te da Faculdade de Tecnologia 
de São Paulo. De 1978 a 2020, 
ocupou os cargos de gerente 
de manutenção, diretor co-
mercial e técnico em obras do 
metrô de São Paulo, barragens,  
áreas de drenagens, implanta-

ções de parques, áreas verdes 
e reflorestamento urbano nas 
Prefeituras de São Paulo, Mogi 
das Cruzes, Itaquaquecetuba e 
Itapecerica da Serra.  

A seguir, o secretário reve-
lará ao jornal Nossa Folha os 
maiores desafios da função, 
as medidas prioritárias para 
melhorar os serviços, além de 
contar quais qualidades lhe 
ajudarão a liderar e alcançar 
resultados diferenciados. 

NOSSA FOLHA - Como é 
comandar a referida Secreta-
ria e, hoje, quais são os três 
maiores desafios da pasta e 
por quê?

REINALDO - Para mim, co-
mandar o Samae é um grande 
desafio e uma oportunidade 
ímpar de servir a população 
da cidade de Tietê.

Inicialmente, entendo que 
os maiores desafios a serem 
enfrentados por nós são ser-
vir os munícipes, de forma 
rápida e eficiente, no pleno 
atendimento dos serviços de 
fornecimento de água, coleta e 
tratamento de águas servidas 
e trabalhar na modernização 
de todos os sistemas.

NOSSA FOLHA - Em sua 
opinião, quais são as medidas 
prioritárias para melhorar os 
resultados e quais delas po-
derão ser feitas já  neste ano?

REINALDO - Para alcançar 
melhores resultados, é neces-
sário dar plenas condições de 
trabalho a toda equipe, com 
a adequação dos equipamen-
tos e renovação da frota, para 

melhorar a qualidade dos ser-
viços prestados e, consequen-
temente, o atendimento à po-
pulação. 

Iniciamos a reforma de 
toda a frota de veículos e equi-
pamentos e temos buscado 
novas aquisições, como uma 
miniescavadeira, meios neces-
sários para agilizar os servi-
ços, além de um veículo utilitá-

rio para melhorar as condições 
de transporte de funcionários 
e equipamentos.

Demos início também ao 
contrato que executará o le-
vantamento geral das redes de 
água da cidade, estimada em 
175 quilômetros, vinculado a 
um programa de computação, 
o qual facilitará a identificação 
e a correção de pontos vulne-
ráveis no abastecimento de 
água.

Com relação ao sistema de 
esgotamento sanitário, esta-
mos processando a adequação 
e a manutenção das estações 
de tratamento de esgoto dos 
bairros Terra Nova, Povo Feliz, 
Bertola e Central. 

Também iniciaremos a exe-
cução do emissário da avenida 
Fernando Costa (Beira-Rio), 
que interligará a Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
Central. Em avançado estado 
de aprovação junto aos órgãos 
governamentais, está a amplia-
ção da ETE Central.

 
NOSSA FOLHA - Quais 

qualidades suas lhe ajudarão 
a liderar e alcançar resulta-
dos diferenciados e satisfató-

rios na Secretaria?
REINALDO - O trabalho em 

equipe com os funcionários e 
um diálogo aberto com a so-
ciedade.

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais:

REINALDO - Gostaria de 
salientar junto aos municípes 
de Tietê que todos continuem 
a prestar um grande favor à 
comunidade nos informando, 
através do telefone 3285-8700, 
todo e qualquer problema en-
contrado nas ruas relacionado 
à água e ao esgoto. Com isso, 
agilizaremos o atendimento 
ao público, no intuito de resta-
belecer, no mais rápido espaço 
de tempo, todas as irregulari-
dades que se apresentem.

 Além disso, pedimos à 
população a colaboração no 
uso racional da água, evitan-
do ao máximo os desperdícios 
e adotando medidas simples 
como: usar regador para mo-
lhar as plantas; deixar de se 
barbear, depilar e escovar os 
dentes com as torneiras aber-
tas; e somente lavar calçadas 
e quintais com baldes de água 
de reuso.

Divulgação PMT

De 1978 a 2020, ocupou os cargos de gerente de 
manutenção, diretor comercial e técnico em obras

Munícipes cobram limpeza de sarjetas no Centro

CIDADÃO-REPÓRTER

Por meio da coluna Cida-
dão-Repórter, nesta semana, 
munícipes entraram em con-
tato com o jornal Nossa Folha 
para reclamar das sarjetas com 
mato, além do lixo descartado 
por pessoas sem consciência 
ambiental, em uma das prin-
cipais ruas centrais de Tietê, 
a Professor Francisco de Assis 
Madeira. 

O trecho que motivou a re-
clamação vai da rua Lara Cam-
pos até a rua Tenente Gelás, 
sendo formado por estabele-
cimentos comerciais e residên-
cias. 

Diante do mato e de toda a 
sujeira desta extensão, os re-
clamantes cobraram a limpeza 
das sarjetas e pediram que os 
cidadãos tenham mais consci-
ência e amor pela cidade, que 
até então era admirada pela 
limpeza das suas ruas. 

“Em plena região central, a 
gente vê as pessoas deposita-
rem lixo nas calçadas e sarje-
tas, ao mesmo tempo que pa-
rece que o número de pessoas 
contratadas pela Prefeitura 

para esse serviço é insuficien-
te”, comentou uma cidadã.

Contudo, ainda na última 
semana, uma frente de traba-
lho da Secretaria Municipal de 
Serviços esteve no referido tre-
cho da rua Professor Francisco 
de Assis Madeira e procedeu a 
limpeza das sarjetas. 

“Seguindo o nosso cro-
nograma, nas ruas Professor 
Francisco Assis Madeira e Luiz 

Fernandes Diogo, nossos cola-
boradores da Frente de Traba-
lho já executaram os serviços 
necessários. As demais vias 
apontadas, caso ainda não 
tenham sido contempladas, 
receberão a equipe para limpe-
za das guias e sarjetas, de res-
ponsabilidade da Prefeitura”, 
comentou o secretário munici-
pal de Serviços, Luís Gonzaga 
Carniel.

A contratação da equipe 
para este serviço ocorre por 
meio do Programa Emergen-
cial de Qualificação Profissio-
nal e Combate ao Desemprego, 
conhecido por Frente de Tra-
balho, seguindo as condições 
estipuladas pela Lei Municipal 
3.807/2021.

“O cronograma é desen-
volvido de acordo com as 
prioridades levantadas, na si-
tuação em questão, consoante 
ao crescimento do mato, que 
nunca é uniforme em todos 
os lugares, portanto, o desen-
volvimento de um cronograma 
fixo torna-se inviável. Estamos 
formando, seguindo os crité-
rios da lei municipal, o Progra-
ma Emergencial de Qualifica-
ção Profissional e Combate ao 
Desemprego, que colocará na 
condição de trabalhador em-
pregado, cidadãos que estão 
fora do mercado de trabalho, 
para colaborar também com 
os serviços de limpeza das 
sarjetas e guias dos bairros de 
nossa cidade”, finalizou o se-
cretário Carniel.

Denival de Lima

Na última semana, equipe da Prefeitura 
realizou o serviço na rua

Secretário do Samae esclarece 
falta de água na Cohab

CIDADÃO-REPÓRTER

Por meio de um vídeo, mo-
radores da Cohab, em Tietê, 
relataram o desabastecimento 
de água na localidade no sába-
do, 10 de abril.

De acordo com eles, o pro-
blema ocorre durante toda a 
semana, o que causa transtor-
nos ao chegarem do trabalho 
no final da tarde e se depara-
rem com as torneiras vazias. 
“Estamos cansados dessa si-
tuação sem ter quem resolva 
este problema de falta de água. 
Somos consumidores e temos 
direito de ter o ‘produto’ pelo 
qual pagamos mensalmente”, 
desabafou uma cidadã. 

De acordo com o secretá-
rio-executivo do Serviço Au-
tônomo Municipal de Água e 
Esgoto (Samae), Reinaldo Mar-
tin Camargo, a autarquia teve 
conhecimento do fato. “Nossa 

equipe esteve no local e iden-
tificou que o problema ocorria 
somente na residência visita-
da, não sendo observado in-
tercorrências nas residências 
adjacentes”, comentou. 

Ainda segundo o secretário 
do Samae, a autarquia desco-
nhece que falte água no bair-
ro Cohab. “Quando, eventual-
mente, ocorre falta de água é 
por questão de manutenções 
no sistema de abastecimento e 
a população da região é infor-
mada através dos sites oficiais, 
rádios e carro de som”, infor-
mou Camargo. 

Contudo, o secretário do 
Samae solicita à população 
que utilize o telefone (15)3285-
8700 para informar problemas 
encontrados nas ruas da cida-
de e que utilize a água de for-
ma racional.

Moradores disseram que problema é 
constante na localidade

César Guitte

Projeto instala lixeiras em 
avenida do Jardim da Serra

AÇÃO DE CIDADANIA

Através da iniciativa do 
Projeto Cidadania de Tietê, 
no sábado, 10 de abril, foram 
instaladas seis lixeiras para 
material reciclável na avenida 
Amélio Schincariol, no Jardim 
da Serra, local frequentado 
para a prática de caminhadas 
e demais atividades. 

De acordo com os idealiza-
dores do projeto, essa iniciati-
va foi feita com autorização da 
Secretaria Municipal de Servi-
ços, com o objetivo de colabo-
rar com o meio ambiente, evi-
tando que qualquer material 

seja descartado diretamente 
na natureza.

“Para isso, também conta-
mos com a conscientização de 
todos os frequentadores desse 
local, para que se utilizem das 
lixeiras instaladas, colaboran-
do, dessa forma, com a limpe-
za da área verde e com a pre-
servação das espécies de aves 
e animais que vivem no entor-
no desse espaço. Futuramente, 
o Projeto Cidadania instalará 
mais lixeiras em outros pon-
tos da avenida”, afirmaram os 
idealizadores.

Divulgação Projeto Cidadania

Seis recipientes para armazenar o lixo
foram colocados no local 

Paulo Marcom é o novo secretário de Saúde
MUDANÇA

Formado pela Faculdade 
de Ciências Contábeis de Ita-
petininga (Universidade de São 
Carlos), no curso Bacharel em 
Ciências Contábeis, com re-
gistro no CRC-SP desde 1994, 
José Paulo Marcom foi empos-
sado secretário de Saúde e Me-
dicina Preventiva de Tietê pelo 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB). 
Ele substitui o secretário inte-
rino Pedro de Paludeto Pasin, 
responsável pela pasta de Es-
portes, Lazer e Juventude. 

Após concluir o Ensino 
Fundamental na escola “Luiz 
Antunes”, Paulo Marcom cur-
sou o Ensino Médio na escola 
“Plínio Rodrigues de Morais” e 
o Técnico em Contabilidade na 
escola de comércio “Professor 
Franklin Augusto Moura Cam-
pos”.

Iniciou a carreira como 
subcontador nos anos de 1967 
e 1968, na empresa Plínio de 
Toledo Moraes & Cia Ltda.; 

exerceu o cargo de sócio-pro-
prietário do Departamento 
Contábil da Empresa Escritó-
rio Contábil Bandeirantes S/S 
Ltda., de janeiro de 1968 a 
março de 2021, assessorando 

mais de 400 empresas de di-
versos ramos de atividade.

Foi, ainda, sócio-fundador 
e primeiro presidente da As-
sociação das Empresas de Ser-
viços Contábeis de Tietê, além 

de presidente do Clube dos 
20; secretário e tesoureiro, por 
duas gestões, da Associação 
Comercial e Industrial de Tietê 
(Acet), bem como exerceu os 
cargos de mesário e membro 
do Conselho Fiscal da Santa 
Casa de Misericórdia de Tietê 
por 18 anos.

Atuou, ainda, como presi-
dente do Instituto Tieteense 
de Ensino, mantenedor da ex-
tinta Escola de Comércio de 
Tietê; como membro da Dire-
toria do Clube de Natação e 
Regatas de Tietê; exerceu por 
diversos anos o cargo de con-
selheiro fiscal do Comercial 
Futebol Clube; foi tesoureiro 
e presidente da empresa CEM 
Bandeirantes Empreendimen-
tos e Administração Ltda., 
mantenedora do saudoso Cine 
Bandeirantes, por 12 anos, 
além de membro da Comissão 
de Festas da Paróquia de Nos-
sa Senhora Aparecida.

Escolhido pelo prefeito Vlamir Sandei é 
bacharel em Ciências Contábeis

Divulgação PMT
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Solicitação do vereador tem como objetivo entender como funcionou a distribuição dos R$313.605,49 entre os contemplados

Adriano Aronchi questiona distribuição de recursos
LEI ALDIR BLANC

17 DE ABRIL
DIA DA MALBEC

Todos os vinhos da uva Malbec com
de desconto para pagamentos

em dinheiro, débito ou pix.
Válido enquanto durarem

os estoques ou até 17 de abril. 
Comemore. Aproveite.

Aberta licitação para compra 
de vales-gás e cestas básicas

VULNERABILIDADE SOCIAL

A Prefeitura de Cerquilho 
deu início à licitação de 1.002 
vales-gás de cozinha para be-
neficiar famílias em situação 
de maior vulnerabilidade so-
cial da cidade. Elaborado pelo 
Poder Executivo, o projeto foi 
aprovado por unanimidade na 
Câmara Municipal.

De acordo com a Prefeitu-
ra de Cerquilho, o vale-gás de 
cozinha será emitido em nome 
do responsável pela unidade 
familiar, a qual deverá estar 
com o Cadastro Único devida-
mente atualizado até 24 meses 
da data da última atualização.

Caberá à Assistência Social 
Municipal a operacionalização 
e validação das famílias para 
realizar a entrega. Quando a 
compra for finalizada, o De-
partamento Social passará as 
orientações para as famílias 
que serão beneficiadas.

Ainda segundo a Prefeitu-
ra, encontra-se em processo 
de licitação a compra de mais 
1.000 cestas básicas pela Pre-
feitura para doação das famí-
lias acompanhadas e atendi-
das pela Assistência Social. 

Vale lembrar que, no perí-
odo de 1º de abril a 31 de de-
zembro de 2020, foram entre-
gues 2.407 cestas e, em 2021, 
no período de janeiro a março, 
mais 351 cestas, totalizando, 
5.176 pessoas atendidas pela 
Assistência Social de Cerqui-

lho desde o início da pande-
mia da covid-19, segundo o 
Poder Executivo.

Desse número de cestas 
básicas entregues entre 2020 
e 2021, a Prefeitura adquiriu 
produtos para montar 1.600 
cestas e contou com a solida-
riedade da população, de em-
presas, escolas, mercados, en-
tre outras campanhas. 

Ainda conforme a Prefeitu-
ra de Cerquilho, antes da pan-
demia, em média, eram aten-
didas 30 famílias por mês, as 
quais retiravam os alimentos 
no Fundo Social de Solidarie-
dade. Com a pandemia da co-
vid-19, durante o ano passado, 
a média de atendimento men-
sal aumentou em mais de oito 
vezes, resultando na entrega 
aproximada de 260 cestas por 
mês. Em 2021, a procura se-
gue alta, com o atendimento 
de cerca de 150 famílias men-
sal (média de fevereiro e mar-
ço/2021).

Cabe ressaltar que a en-
trega de cada cesta básica é 
comunicada também ao Minis-
tério Público do Estado de São 
Paulo, incluindo informações 
como a origem do alimento 
que está sendo entregue (como 
doações de pessoas, empre-
sas, através de campanhas ou 
comprado pela Prefeitura) e 
para qual família está sendo 
encaminhada.

Na sessão ordinária da ter-
ça, 13 de abril, no plenário da 
Câmara Municipal de Tietê, 
o vereador Adriano Aronchi 
(DEM) apresentou requerimen-
to que solicita informações so-
bre a distribuição de recursos, 
no valor de R$313.605,49, re-
ferentes às ações emergenciais 
adotadas pela Lei Aldir Blanc. 

O edil requereu cópia de 
todos os vídeos e demais do-
cumentos entregues pelos 
contemplados que embasaram 
a decisão do Comitê Gestor de 
Acompanhamento e Fiscaliza-
ção da Lei Federal Aldir Blanc e 
contemplaram todos os bene-
ficiários dos Editais de Chama-
mentos 4, 5 e 7/2020; a cópia 
de todos os vídeos e demais 
documentos entregues pelos 
participantes não atendidos 
que embasaram a decisão de 
indeferimento do Comitê Ges-
tor de Acompanhamento e Fis-
calização da Lei Federal Aldir 
Blanc; as cópias de todas as de-
cisões do comitê (deferimen-
tos e indeferimentos) durante 
a vigência do mesmo, bem 
como também dos demais do-
cumentos (atas, memorandos, 
entre outros) emitidos pelo 
mesmo; link das lives realiza-
das pelos contemplados no 
termo de referência 25 do Edi-
tal de Chamamento 7/2020; e 
a cópia dos comprovantes de 
despesas, especialmente dos 
pagamentos de pelo menos 

100 artistas que participaram 
da live, a qual se refere o ter-
mo de referência 26 do Edital 
de Chamamento 7/2020.  

Aronchi também quis sa-
ber se foram realizados paga-
mentos adiantados a alguns 
dos contemplados, ou seja, 
sem esses contemplados te-
rem produzido o que os edi-
tais de chamamento previam; 
se a Prefeitura entende como 
moral e legítimo neste mo-
mento de calamidade contem-
plar com recursos da Lei Aldir 
Blanc entidades e pessoas físi-
cas com valores de até R$10 
mil que não produzem para 
a cultura de Tietê há décadas, 
como, por exemplo, Bafo da 
Onça, Boêmios de Cornélio Pi-
res e Zumbi dos Palmares, ou 
nunca produziram, como no 
caso do Fiel Tietê e Vem Comi-
go Megazord. 

Além disso, questionou 
como a Prefeitura analisou a 
distribuição de recursos espe-
cificamente a pessoas físicas 
que representaram escolas de 
samba - que há décadas não 
participam de desfiles em 
Tietê; e quais foram os docu-
mentos entregues por essas 
pessoas que se disseram re-
presentantes das escolas.

MAIS QUESTÕES - Com o 
aumento do número de casos 
de dengue no município, o ve-
reador Junior Regonha (MDB) 
cobrou da Prefeitura de Tietê 

providências para contratação 
temporária de pessoal e de 
equipamentos para atuar no 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti, bem como adote as 
medidas necessárias para a 
operação de limpeza e pulve-
rização nos bairros e ruas com 
maior incidência de casos da 
dengue.

Na mesma sessão ordi-
nária, Regonha quis saber 
detalhes sobre o convênio as-
sinado no ano passado com 
a Secretaria da Habitação do 

Estado de São Paulo para cons-
trução de 100 casas populares 
no município. No requerimen-
to, o vereador solicitou infor-
mações se a Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do 
Estado de São Paulo (CDHU) 
já se manifestou em relação à 
área disponibilizada pelo mu-
nicípio, localizada próxima ao 
bairro Terras de Santa Maria e, 
em caso positivo, se já foram 
deflagradas as providências 
para desapropriação e qual o 
prazo estimado para início da 

construção das referidas uni-
dades habitacionais. 

Outro requerimento do 
mesmo vereador foi sobre a 
aquisição de tablet e softwares 
educacionais para atendimen-
to do Ensino Fundamental e 
Educação Inclusiva, através 
do Pregão 79/2020. Entre os 
questionamentos do político 
do MDB, estão o motivo pelo 
qual a Prefeitura efetuou o pa-
gamento dos R$4.830.000,00 
à empresa MBR Editora Ltda. 
ME referente a todo o obje-
to contratado; se a empresa 
ainda deverá prestar serviços 
à Prefeitura por um ano rela-
cionados ao suporte, cadas-
tro dos alunos e manutenção 
desse cadastro e sistemas 
online relacionados, incluin-
do servidores nas nuvens e 
sistemas administrativos; do 
valor de R$1.050,00, ofertado 
pela empresa vencedora da li-
citação por cada tablet, discri-
minar quanto se refere a cada 
item: valor do tablet, valor do 
software instalado, valor das 
certificações, valor do supor-
te, valor do treinamento, valor 
do cadastro dos alunos e ma-
nutenção desse cadastro pelo 
período de um ano, e valor dos 
sistemas online relacionados, 
incluindo servidores nas nu-
vens e sistemas administrati-
vos pelo período de um ano.

Também questionou por 
que a Prefeitura de Tietê não 

licitou separadamente os ta-
blets dos demais serviços, uma 
vez que, possivelmente, conse-
guiria preços mais vantajosos 
nos tablets pela quantia de 
equipamentos adquiridos; por 
que a Prefeitura não detalhou 
no edital da licitação o valor 
médio de cada tablet, do sof-
tware e de cada serviço a ser 
prestado pela empresa ven-
cedora, além de encaminhar 
cópia das sete notas fiscais 
emitidas pela Empresa MBR 
Editora Ltda. ME quando das 
entregas dos tablets, conforme 
constam no Portal da Trans-
parência da Prefeitura do mu-
nicípio de Tietê (Nota Fiscal 
141 no valor de R$420.000,00 
- Nota Fiscal 143 no valor de 
R$630.000,00 - Nota Fiscal  
144 no valor de R$630.000,00 
- Nota Fiscal 145 no valor de 
R$210.000,00 - Nota Fiscal  
146 no valor de R$52.500,00 
- Nota Fiscal 147 no valor de 
R$787.500,00 - Nota Fiscal 148 
no valor de R$2.100.000,00, 
bem como quantos alunos já 
receberam o tablet e, em caso 
de não terem recebido ainda, 
qual a justificativa para o atra-
so tendo em vista que as ativi-
dades não presenciais já estão 
em curso; e se os tablets entre-
gues a famílias em situação de 
vulnerabilidade social conterá 
os instrumentos necessários 
para acesso à internet de for-
ma gratuita.

O edil questionou, ainda, o fato de beneficiar 
grupos que há décadas não produzem nada

Câmara de Tietê mobiliza 
campanha de arrecadação

ALIMENTOS

Em Tietê, a Câmara Munici-
pal mobilizou uma campanha 
para arrecadação de gêneros 
alimentícios, com objetivo de 
contribuir com as famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social, vitimadas pelo desem-
prego gerado durante a pande-
mia da covid-19.

O presidente da Câmara 
Municipal de Tietê, Alfredo 
Melaré Neto (PL), agradeceu a 
todos os munícipes que contri-
buíram com doações, em espe-
cial o Supermercado CoopBom 
de Tietê, que colaborou com a 
doação de 30 cestas.

Os produtos arrecadados 

serão entregues para a Secre-
taria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social, que 
promoverá a distribuição às 
famílias em situação de vulne-
rabilidade social.

O vereador Junior Regonha 
(MDB) acompanhou a entrega 
dos gêneros alimentícios.

“Nos tempos difíceis que 
atualmente vivemos, a solida-
riedade ao próximo represen-
ta um compromisso com a 
cidadania do amor, na certeza 
de que juntos podemos fazer 
algo maior”, disse o presidente 
da Câmara Municipal, Alfredo 
Melaré.

Divulgação CMT

Gêneros alimentícios serão entregues para a 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Vereadores propõem PL que proíbe fogos com estampido
EM TRAMITAÇÃO

Em Cerquilho, na segunda, 
12 de abril, os vereadores Vi-
nícios Morás (Republicanos), 
Daniela Peev (Republicanos), 
Mauro Frare (PSDB) e Osinaldo 
de Oliveira (Cidadania) propu-
seram o Projeto de Lei 5/2021, 
que visa a proibição do manu-
seio, da utilização, da queima 
e da soltura de fogos de es-
tampidos e de artifícios, assim 
como de quaisquer artefatos 
pirotécnicos de efeito sonoro 
ruidoso no município. 

De acordo com os edis, o PL 
vem de encontro aos anseios, 
especialmente, dos protetores 
de animais de estimação, pes-
soas com autismo, idosos e 
doentes.

De acordo com o PL, artigo 

1, no âmbito do município de 
Cerquilho, fica proibido o ma-
nuseio, a utilização, a queima 
e a soltura de fogos de artifício 
e artefatos pirotécnicos com 
estampido, a fim de proteger 
o bem-estar da comunidade 
e dos animais, nas seguintes 
modalidades: shows pirotéc-
nicos, apresentação com ele-
mentos de pirotecnia e soltu-
ra, queima e manuseio.

Já o artigo 2 desse mesmo 
PL  determina que as ativida-
des promovidas pelo Poder 
Público Municipal ou por parti-
culares, sejam pessoas físicas 
ou jurídicas, somente poderão 
ser realizadas com a utilização 
de fogos silenciosos e, no arti-
go 3, o manuseio, a utilização, 

a queima ou a soltura de fogos 
de artifício em desconformi-
dade com o disposto nesta lei, 
sujeitará os responsáveis à pu-
nição progressiva com o paga-
mento de multa e às seguintes 
sanções: multa de 100 unida-
des fiscais do Estado de São 
Paulo (Ufesps), pelo descum-
primento do disposto nos ar-
tigos 1 e 2 desta lei; dobra do 
valor da multa na reincidência; 
e interdição das atividades, 
combinada com a multa pre-
vista no inciso II, deste artigo, 
quando o infrator for empresa 
responsável pelo espetáculo 
pirotécnico.

No artigo 4, o PL informa 
que o Poder Público fica au-
torizado a reverter os valores 

recolhidos em função das mul-
tas previstas por esta lei para 
custeio das ações, publicações 
e conscientização da popu-
lação sobre a divulgação da 
própria lei, posse responsável 
e direitos dos animais, para 
instituições, abrigos ou santu-
ários de animais, ou para pro-
gramas estaduais de controle 
populacional através da este-
rilização cirúrgica de animais, 
bem como programas que vi-
sem à proteção e bem-estar 
dos animais. 

No artigo 5, o PL relata, ain-
da, que a fiscalização dos dis-
positivos constantes desta Lei 
e a aplicação das multas de-
correntes da infração ficarão a 
cargo dos órgãos competentes 

da administração pública, sen-
do que o artigo 6 prevê que o 
Poder Executivo regulamenta-
rá a presente lei.

A lei ainda será apreciada, 
mas segundo os vereadores 
autores, a expectativa de apro-
vação do PL é grande.

Na mesma sessão ordinária 
de 12 de abril, teve apresenta-
ção do PL de autoria do Poder 
Executivo que autoriza insti-
tuir o Programa de Incentivo 
ao Trabalho e Requalificação 
Profissional no município de 
Cerquilho. O PL segue em tra-
mitação. 

Também foi apresentada 
Moção de Aplausos à jorna-
lista e editora-chefe do jornal 
Nossa Folha, Damana Maria 

Rodrigues, pelo trabalho que 
tem desenvolvido em permitir 
acesso ao público à história de 
Cerquilho por meio de lives. 

A Moção de Aplausos é 
de autoria do vereador Viní-
cios Morás (Republicanos) e 
foi assinada por Adriano Thi-
bes (PRTB), Cleiton Scudeler 
(Cidadania), Cleuza da Silva 
Belino (PSDB), Daniele Peev 
(Republicanos), Eliseu Apa-
recido da Silva (Democratas), 
Germano Reis de Oliveira (De-
mocratas), José Araújo dos 
Santos (Podemos), Osinaldo de 
Oliveira (Cidadania), Simone 
Feher Bellucci (PSDB), Tércio 
Levi Dias (Democratas), Mauro 
Frare (PSDB) e Fúlvio Cuba do 
Amaral (PSDB).

Promulgada lei que proíbe 
distribuição de animais

PROTEÇÃO

Em Tietê, o presidente da 
Câmara Municipal, Alfredo Me-
laré (PL), promulgou, em feve-
reiro deste ano, a Lei Municipal 
3.801/21, a qual proíbe a dis-
tribuição de animais vivos a tí-
tulo de brinde, promoção, rifa, 
sorteio ou afins, em quaisquer 
tipos de eventos, excetuados 
animais de cultivo, como bois, 
vacas, cavalos, porcos, carnei-
ros, entre outros. A pena para 
o infrator é de multa equiva-
lente a 30 unidades fiscais do 
Estado de São Paulo (Ufesps), 
o que corresponde atualmente 
a R$872,70. O valor arrecada-
do pelas possíveis multas será 

recolhido para o Fundo Muni-
cipal de Proteção aos Animais. 

“Para aqueles que me 
acompanham, esta lei foi de 
iniciativa minha e a causa 
abraçada pelo então vereador 
João Carlos Pires Uliana, que a 
apresentou para a Câmara Mu-
nicipal, tendo sido aprovada 
por unanimidade”, comentou 
o advogado Helder Andreoni. 

Como o prefeito de Tietê, 
Vlamir Sandei (PSDB), não a 
sancionou ou vetou no prazo 
estabelecido pela Lei Orgânica 
Municipal, o atual presidente 
da Câmara Municipal, Alfredo 
Melaré, a promulgou.

Iniciativa partiu do advogado Helder Andreoni e 
abraçada, na época, por João Carlos Uliana

Divulgação
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ANIVERSARIANTES

Marina de Oliveira Coan 
completa oito anos hoje, 

16 de abril, junto dos 
pais Fábio e Tatiana

e do irmão Murilo

Fabiana Dalla Torre 
celebra nova idade 

hoje, dia 16, e recebe 
o carinho do marido 

Lázaro e do filho Gustavo

Juliana Bertola Polastri 
festeja nova idade neste 

sábado, 17 de abril, 
junto do marido Luciano 

e da filha Lavínia

Guilherme Scudeler 
Filho aniversaria neste 

sábado, 17 de abril, com 
a esposa Ana Paula, o 
filho Neto e a família

Breno Henrique recebe o 
carinho dos pais Sheila e 
Gilson, da irmã Manuella 
e da namorada Gabriela 
neste domingo, dia 18

Evandro Bellucci 
aniversaria neste 

domingo, 18 de abril, 
junto da esposa Greyce, 
da filha Alice e família

Maria Helena Robim 
Pasquali comemora 

aniversário hoje, dia 16, 
ao lado do marido Pilé, 
dos filhos e dos netos

Maria Lucia Trevisan 
recebeu os parabéns 

do marido Marcos, dos 
filhos e da família nesta 

quinta, 15 de abril

Diego Oliveira brinda 
aniversário amanhã, 
dia 17, na companhia 

da esposa Gislene 
e do filho Pietro

Gustavo Serafim Mariano 
festeja mais um ano 
neste sábado, dia 17, 

junto dos pais Patrícia e 
Picuira e da irmã Isadora

Cássia Cancian 
rasga folhinha neste 

domingo, 18 de abril, na 
companhia do marido 

Geraldo e dos familiares

A esposa Christina Geld 
e as filhas Julia e Lizah 

cumprimentam Fernando 
Ribeiro pelo aniversário 
neste domingo, dia 18

Daniel Irineu Neto 
(Óticas Vallerini) 

assopra velinhas hoje, 
16, com a filha Giovanna  

e a namorada Nayara

A esposa Fabiana, a 
filha e toda a família 
parabenizam Afonso 
Toledo neste sábado, 

17 de abril

Robinson Paes Carlos 
(Toco) troca de idade 
neste sábado, 17 de 

abril, e recebe o carinho 
da mãe e da irmã

Toda a família e os 
amigos enviam os 

parabéns especiais para
Marcinho Leardini neste 

sábado, 17 de abril

O marido Sérgio e os 
filhos Marcela e Sérgio 

felicitam Cleide Madeira 
pela nova idade neste 
domingo, 18 de abril

Iracy Bete muda de 
idade no domingo, 18, 

ao lado do marido Milton 
e dos filhos Renata, 

Claudia, Bete e Natalia

Dr. Fábio Gaiotto é o 
aniversariante especial 
de hoje, dia 16, e brinda 

a data com a esposa 
Patrícia e os filhos

Tavinho Mazzer festeja 
aniversário hoje, 16 de 
abril, ao lado da esposa 
Adriana, das filhas, do 
netinho e dos genros

O marido, os filhos e 
toda família enviam os 
parabéns para a Keila 

Bacili Mazzer neste 
sábado, 17 de abril

Os parabéns deste 
sábado, dia 17, serão 

para Olga Tavares, que 
brinda com o marido 

Leandro e a filha Bianca

Celso Alves muda de 
idade neste domingo, 

dia 18, na companhia da 
esposa Ana Paula, dos 
filhos e dos familiares

Ilso Ferreira rasga 
folhinha neste domingo, 
dia 18, na companhia da 
esposa Josy e das filhas 

Gabryélle e Adrielly

Os amigos do Shopping 
Giardino parabenizam 

Jaqueline Anjos por mais 
um ano de vida nesta 

sexta, 16 de abril

Diácono Claudinei de 
Sousa aniversaria neste 
sábado, dia 17, com a 
esposa Elisabete e as 
filhas Leticia e Julia

Andreia Rodrigues 
celebra sua data especial 

neste sábado, 17 de 
abril, ao lado da mãe 

e dos familiares

Rosangela Bertola 
assopra velinhas neste 

sábado, 17 de abril, 
junto do marido Benedito 

Mello e familiares

Daniela Coutinho festeja 
aniversário no domingo, 

dia 18, com o marido 
Wagner e os filhos 
Sofia e João Pedro

José Polastri aniversaria 
neste domingo, dia 18, 
e recebe os parabéns 
da esposa Itamar, da 
família e dos amigos

Renato Deliberali 
completa nove anos 
nesta sexta, dia 16, 

junto dos pais Ewerton e 
Sandra e da irmã Lívia

Rafaela Neves apaga 
velinhas neste sábado, 

dia 17, na companhia do 
namorado Eduardo e dos 

pais Fred e Valdete

Lucimara Zacharias 
comemora aniversário 
com o marido Rodrigo 

e o filho João Francisco 
amanhã, 17 de abril

Bianca Nicolau 
festeja nova idade neste 
domingo, dia 18, ao lado 

da mãe Roberta, dos 
irmãos e do namorado

O bolo do domingo, 18 
de abril, será para Elaine 

Ronchi, que assopra 
velinhas ao lado do 

marido Murilo e da filha

Juliana Camargo festeja 
mais um ano de vida 
neste domingo, 18 de 
abril, junto do marido 
Willian e do filho Theo
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ANIVERSARIANTES

Lilian Abud comemora 
aniversário neste 

domingo, 18 de abril, 
ao lado dos pais Jamil e 

Emília e familiares

Luciana Bernardes 
vira o calendário neste 
domingo, 18 de abril, 

junto do marido Thiago 
Cezar e do filho Vítor

O marido Murilo, a 
filha Helena e a família 

parabenizam Maria 
Elisa Peixoto (Zi) neste 

domingo, 18 de abril

Patrícia Laurenti recebe 
abraços dos pais Airton 
e Maria de Lourdes, do 
marido Bruno e família 
neste domingo, dia 18

Amanda Paludeto 
muda de idade na 

segunda, 19 de abril, 
e recebe o carinho da 
família e dos amigos

Débora Gaiotto Alves 
Scomparim aniversaria 
na segunda, dia 19, ao 
lado do marido, da filha 

e dos familiares

Doni Citroni assopra 
velinhas na segunda, 19 
de abril, na companhia 
da esposa Romilda e 

do filho Lucas

Gabriel Luvizotto 
festeja aniversário na 
segunda, 19 de abril, 

junto dos pais, do irmão 
e dos familiares

Mariane Modanesi 
completa nove anos na 
segunda, 19 de abril, 

ao lado dos pais Dani e 
Rodrigo e dos avós

O marido Sérgio Honório, 
os familiares e amigos 

felicitam Mariana Zanella 
pelo aniversário nesta 
segunda, 19 de abril

Martinha Moraes 
comemora aniversário 
nesta segunda, 19 de 

abril, na companhia dos 
filhos e da família

Vânia Braga de Almeida 
Milanelo recebe os 

parabéns especiais da 
família e dos amigos na 

segunda, 19 de abril

Daniel Pasquotto brinda 
nova idade na terça, 20 
de abril, e festeja a data 
especial com a esposa 
Neuza e os sobrinhos

Egídio Stefani vira 
o calendário nesta 

terça, 20 de abril, na 
companhia da namorada 
Valéria e dos familiares

Eric Ferraz festeja nova 
idade na terça, dia 20, 
ao lado dos pais Evani 
e Luiz Alberto, da filha 

Lorena e da família

Isabella Maria Tomazela 
Tonon assopra velinhas 

na terça, 20 de abril, 
junto dos pais Luciana e 

Francisco e da família

Ex-prefeito de Tietê José 
Carlos Melaré recebe as 
felicitações da esposa 
Vera, dos filhos e da 

netinha na terça, dia 20

O empresário da Usina 
J. Pilon e ex-prefeito 

de Cerquilho José Pilon 
comemora aniversário 
na terça, 20 de abril

Luciana Martins recebe 
o carinho do marido 

Beto, dos filhos Augusto 
e Guilherme e familiares 

na terça, 20 de abril

Maria Augusta Veiga 
comemora nova idade 

na próxima terça, 20 de 
abril, na companhia dos 

filhos e do neto

Márcio Sacconi apaga 
velinhas na terça, 20 
de abril, e recebe os 

parabéns dos familiares 
e dos amigos

Renato Wrobleski 
Lizier rasga folhinha 
na próxima terça, 20 
de abril, ao lado dos 
familiares e amigos

Tatiane Rodrigues faz 
aniversário na terça, 
20 de abril, e festeja 
com os pais Fátima e 
Beto e os familiares

Os pais Alessandro e 
Gisele e o irmão Gabriel 
parabenizam Ana Laura 
Belaz Vieira pela nova 
idade na quarta, dia 21

Aracy Pescarini 
vai celebrar mais um 

ano de vida na próxima 
quarta, 21 de abril, na 
companhia da família

Carlos Augusto Bergamin 
(Berga) aniversaria na 
quarta, dia 21, junto 

da esposa Márcia e dos 
filhos Ivan e Fernanda

Bolo da quarta, dia 21, 
será para Célia Panise 
Honório, que celebra a 
data com o marido, os 

filhos e as noras

A esposa Dalva, as filhas 
Isabela e Maria Clara 
e família enviam os 

parabéns para Dabreu 
na quarta, 21 de abril

Deise Bussamra faz 
aniversário na próxima 
quarta, 21 de abril, ao 

lado do marido, dos 
filhos e dos familiares

O marido Márcio, os pais, 
a família e os amigos 

felicitam Fabiana Soares 
de Camargo pela nova 
idade na quarta, dia 21

Fabio Peres de Lima 
festeja aniversário na 

quarta, 21 de abril, junto 
da esposa Cíntia e dos 
filhos Letícia e Tiago

Marcos Florian Bazelotto 
assopra velinhas na 

quarta, dia 21, com a 
esposa Margarete e os 

filhos Pedro e Giulia

Marlete Martelini de 
Oliveira troca de idade 
na quarta, dia 21, ao 

lado do marido Avimar, 
das filhas e dos netos

Pâmela Souza celebra 
mais um ano de vida na 
quarta, 21 de abril, na 

companhia dos pais
Neusa e Evanildo

O marido Angelo, o 
filho e os familiares 

enviam os parabéns para 
Patrícia Piovezane na 

quarta, 21 de abril 

Sofia Morás será 
festejada pelos pais 

Joice e Francisco, pelos 
irmãos e familiares na 

quarta, 21 de abril

Edilene Camargo rasga 
folhinha na quinta, 22 de 
abril, ao lado do marido 
Magu, dos filhos, da neta  
Heloisa e dos familiares

Eliana Floriam Foltran 
brinda nova idade na 

quinta, 22 de abril, junto 
do marido Carlos, dos 

filhos e da família

A esposa Vanderlice 
Bellucci e os filhos 

parabenizam Ivon Cesar 
por mais um ano de vida 

na quinta, 22 de abril

Leticia Schimidt Arruda 
vai aniversariar na 

próxima quinta, 22 de 
abril, na companhia 
das filhas Isa e Clara

Marcia Tamer recebe 
os parabéns na quinta, 
22 de abril, ao lado dos 
filhos Camila, Rafaela e 

Gabriel e familiares

Os parabéns da quinta, 
22 de abril, serão para 
Maria Augusta Moretti, 

que brinda a data com o 
marido, os filhos e netos
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Hamilton e Marta

Tatiana e Fábio Suzete e Anselmo Wagner e Simone

Maria e Santo Heloísa e Vanderlei Maria e Gerson

Cibele e Rafael Adenilson e Cris Taís e Ale

Nilson e Cleusa Fátima e Beto
Arquivo familiar

Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar

Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar

Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar

Arquivo familiar Arquivo familiar

BODAS BODAS BODAS

Em Tietê, Hamilton Martin Junior e Marta Aparecida Gaiotto 
completam 40 anos de união hoje, 16 de abril, junto dos filhos 
Vanessa, Weslley e Wellington, das noras Graciane e Miriam, do 
genro Júlio e dos netos Lucas, Maitê e Davi. O Nossa Folha para-
beniza o casal pelas Bodas de Rubi!

Em Tietê, Tatiana de Oliveira Martelini e Fábio Natale Coan 
completarão 12 anos de união neste domingo, 18 de abril, jun-
to dos filhos Marina e Murilo e dos familiares.

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Opala!

Em Cerquilho, Suzete Cezar Ferreira e Anselmo José Ferrei-
ra brindarão 35 anos de amor e lealdade neste domingo, 18 de 
abril, ao lado do filho Felipe, da neta Luisa e da família. 

Os amigos do jornal Nossa Folha enviam as felicitações pelas 
Bodas de Safira!

Em Cerquilho, Wagner Alcides Bellucci e Simone Feher Belluc-
ci festejarão 13 anos de matrimônio neste domingo, 18 de abril, 
na companhia dos filhos Gustavo e Julia e amigos.

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

Em Cerquilho, Maria das Graças Eid de Nadai e Santo Hilário 
de Nadai completarão 51 anos de união na segunda, 19 de abril, 
junto das filhas Evelise, Evelin e Elen e familiares. 

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Crisoberilo!

Em Cerquilho, Heloisa Campos e Antonio Vanderlei Cruz 
brindarão 42 anos de amor e lealdade na quarta, 21 de abril, ao 
lado dos filhos Fábio, Diego e Leandro, da neta Maria Alice e fa-
mília. O jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas Bodas de 
Espessartita!

Em Tietê, Maria Diniz Martins e Gerselino Martins Lopes 
(Gerson) festejarão 59 anos de matrimônio na quarta, 21 de 
abril, na companhia da filha Denise Martins Lopes e família. 

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

Em Cerquilho, Cibele Ferrari e Rafael Cancian de Arruda com-
pletarão três anos de união na quarta, 21 de abril, e receberão os 
parabéns dos familiares.

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Gre-
en Gold!

Em Cerquilho, Adenilson Pereira Souza e Cristhian Rezende 
Araújo brindarão nove anos de amor e lealdade na quarta, 21 de 
abril, ao lado dos filhos Manu e Samuel e família. 

O jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas Bodas de Pe-
dra da Lua!

Em Cerquilho, Tais Mateus Galvão Mazzer e Ale Mazzer feste-
jarão 15 anos de matrimônio na próxima quinta, 22 de abril, na 
companhia os familiares.

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

Em Tietê, Nilson Bertola e Cleusa Basso Bertola brindam 44 
anos de amor e lealdade hoje, 16 de abril, ao lado dos filhos Viní-
cius, Murilo e Juliana, dos netos e de toda a família. Os amigos do 
jornal Nossa Folha enviam as felicitações pelas Bodas de Pérola 
South Sea!

Em Cerquilho, Fátima Gonse Rodrigues e Carlos Alberto Ro-
drigues (Beto) festejarão 39 anos de matrimônio amanhã, 17 de 
abril, na companhia dos filhos Tatiane, Diego e Thiago, das noras 
Adriana e Bárbara e das netas Ana Laura, Maria Luiza e Maitê. O 
Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Sodalita!

ANIVERSARIANTES

Marcos Chaveiro 
festeja aniversário na 
quinta, 22 de abril, ao 
lado da esposa Maria 

Lúcia e da família

A esposa Érica de Mello e 
os filhos Lucas e Rafaela

enviam os parabéns
para Marcos Peruca pela 
nova idade na quinta, 22

Nice Capelini assopra 
velinhas na quinta, 22 
de abril, na companhia 
do marido César, dos 
filhos e dos familiares 

Os pais Tasso e Regina, 
a filha Anna Laura e os 
familiares parabenizam 
Tasso Neto na próxima 

quinta, 22 de abril

Raul Cattai Veronezi 
rasfa folhinha na quinta, 

dia 22, junto dos pais 
Fábio e Natalia, do irmão 

Lucas e da família

Bolo da quinta, dia 22, 
será para Viviane Pires, 

que festeja a data ao 
lado do marido Thiago e 
das filhas Helena e Laura
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Por iniciativa do vereador 
Vinícios Morás (Republicanos), 
a jornalista, editora-chefe do 
Nossa Folha e criadora de con-
teúdo nas redes sociais, Dama-
na Maria Rodrigues, recebeu 
na noite da segunda, 12 de 
abril, durante sessão ordinária 
online do Poder Legislativo de 

Cerquilho, Moção de Aplausos, 
que destacou sua bem-sucedi-
da carreira e sua contribuição 
profissional por meio do pro-
jeto #nalivecomadamana no 
Instagram.

“Por intermédio desta 
grande ferramenta de comuni-
cação virtual e da sua iniciati-

va, o público tem contato com 
o resgate da história e da cul-
tura de Cerquilho, assim como 
o nome da Cidade das Rosas e 
dos Tropeiros tem chegado a 
outros lugares”, destacou Viní-
cios Morás.

A Moção de Aplausos foi 
aprovada por unanimidade 
e assinada pelos vereadores 
Adriano Thibes (PRTB), Cleiton 
Scudeler (Cidadania), Cleuza 
Belino (PSDB), Daniele Peev 
(Republicanos), Dé Santos (Po-
demos), Eliseu Araújo (Demo-
cratas), Fúlvio Amaral (PSDB), 
Germano Reis (Democratas), 
Mauro Frare (PSDB), Osinaldo 
de Oliveira (Cidadania), Simo-
ne Feher (PSDB) e Tércio Dias 
(Democratas).

Nascida em Cerquilho, em 
7 de outubro de 1981, Damana 
tem 39 anos e é editora-chefe 
do jornal Nossa Folha, de 
Tietê, estando à frente da co-
ordenação deste conceituado 
veículo há 21 anos.

Formada desde 2003 em 
Comunicação Social com ha-
bilitação em Jornalismo pela 
Universidade Metodista de Pi-
racicaba (Unimep), é detentora 
do 14º Prêmio “Losso Netto” 
de Jornalismo, título ofereci-
do pelo Jornal de Piracicaba 
(JP) ao grupo que atingiu a 

melhor classificação dentre os 
trabalhos apresentados para 
a banca externa, formada por 
profissionais com vasta expe-
riência nas respectivas áreas 
avaliadas.

Além de atuar no jornal 
Nossa Folha, já prestou servi-
ços jornalísticos às lojas Coo-
cerqui, à Camargo Cia. de Em-
balagens, à Prefeitura de Tietê 
e ao escritório Adriana Sutillo 
Assessoria & Marketing.

É filha do saudoso escri-
tor, pesquisador e poeta de 
Cerquilho, Deraldo Rodrigues, 
falecido em 26 de dezembro 
de 2015, aos 63 anos. Além do 
seu pioneiro trabalho na im-
prensa cerquilhense, Deraldo 
Rodrigues era conhecido como 
o poeta menor e integrou a 1ª 
Comissão de Júri do 1º Festival 
de Poemas de Cerquilho (Fe-
poc), sendo homenageado em 
2012, no Teatro Municipal de 
Cerquilho, durante os 25 anos 
do festival. Em 2016, o poeta 
recebeu homenagem póstuma 
do Fepoc.

Damana Rodrigues partici-
pou, pela primeira vez, como 
jurada da categoria Composi-
ção do Fepoc em 2018 e, em 
2019, novamente.

Nesta pandemia, além de 
iniciar uma pós-graduação em 

Marketing e Mídias Digitais e 
uma graduação de tecnóloga 
em Marketing, tornou-se jor-
nalista pioneira em Cerquilho 
e região ao lançar, em abril de 
2020 no Instagram, o proje-

to #nalivecomadamana, que 
tem como objetivo deixar em 
evidência histórias de vida e 
trajetórias profissionais, além 
da produção de conteúdo com 
temas de utilidade pública.

Fotos dvulgação

Indicada pelo vereador Vinícios Morás, homenagem foi aprovada por unanimidade em sessão ordinária online na segunda, 12 de abril

Jornalista Damana recebe Moção de Aplausos
RECONHECIMENTO

Damana é formada em Jornalismo desde 2003 
e atua no Nossa Folha há 21 anos

Arquidiocese ganhará 
dois novos presbíteros

Fiéis festejam Santo Expedito

ORDENAÇÃO SACERDOTAL

EM TIETÊ

Em Sorocaba, no sábado 
e domingo, 24 e 25 de abril, 
ocorrerão duas ordenações 
presbiterais na Arquidiocese. 

O diácono Jean Carlos será 
ordenado presbítero pela im-
posição das mãos do arcebis-
po metropolitano Dom Júlio 
Endi Akamine no sábado, dia 
24, às 10 horas, na Catedral de 
Sorocaba. 

Já o diácono Rosalvo de Sá 
será ordenado presbítero no 
domingo, dia 25, às 15 horas, 
na mesma catedral.

Por conta da pandemia da 
covid-19, os fiéis acompanha-
rão as ordenações através do 
canal do YouTube da Pascom 
da Arquidiocese de Sorocaba, 
atraves do link youtube.com-
pascomsorocaba.

Até domingo, 18 de abril, a 
comunidade católica dos bair-
ros Emílio Gardenal e Terra 
Nova, em Tietê, celebra o san-
to padroeiro Santo Expedido 
na 16ª festa em louvor. Neste 
ano, o tema da festividade é 
“Com Santo Expedito, apren-
damos a viver uma vida de uni-
dade com os mais excluídos”. 

Com todas as missas trans-
mitidas ao vivo na página da 
Paróquia Santíssima Trindade, 
no Facebook, e sem a presen-
ça dos fiéis, nesta sexta, 16 de 
abril, às 20 horas, terá missa 
com o diácono Alexandre An-
tonio Cato Filho e a comunida-
de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro como convidada. 
Neste sábado, 17 de abril, 

em mesmo horário, ocorrerá 
missa com o padre Pedro Pau-
lo Dal Bó e noviciado, tendo 
como convidada a comunida-
de São Miguel Arcanjo. 

Neste domingo, 18 de abril, 
dia da festa, às 10 horas, have-
rá missa festiva, com celebra-
ção do padre Santo Candido e 
liturgia da comunidade Santo 
Expedito e, em seguida, carre-
ata pelas ruas dos bairros Emí-
lio Gardenal e Terra Nova. 

Cabe ressaltar que hoje e 
amanhã terá barraca de pastel, 
além do primeiro bazar de ar-
tesanato.

Divulgação Pascom Sorocaba

“O Híbrido” estreia neste domingo em realidade virtual

WEBSÉRIE

Diante do distanciamento 
social, “O Híbrido”, trabalho 
que mescla teatro, performan-
ce e cinema, faz sua estreia 
virtual neste domingo, 18 de 
abril, utilizando da realidade 
virtual por meio do site rob-
soncatalunha.com/ohibrido.

Filmada com câmeras que 
captam imagem em 360º, a 
obra traz elementos do teatro, 
do cinema e será apresentada 
como uma websérie, em oito 
episódios diferentes, de apro-
ximadamente cinco minutos 
de duração cada. “Até onde te-
mos conhecimento, o trabalho 
é primeira experiência no Bra-
sil, que aproxima o teatro da 
realidade virtual”, explicou o 
idealizador Robson Catalunha. 

Por meio do celular ou do 
headset (óculos de realidade 
virtual), o público poderá ex-
perimentar a sensação de es-
tar dentro da obra, gravada em 

pontos turísticos e locações na 
Região Metropolitana de Soro-
caba (RMS), como a Cachoeira 
da Chave, em Votorantim, a 
Estação Paula Souza, em Soro-
caba, e um bosque de eucalip-
tos, em Araçoiaba da Serra.

“O Híbrido” consiste em 
uma investigação sobre um ser 
em constante transformação 
que borra as fronteiras entre 
espécies, raças, credos, gêne-
ros, padrões comportamentais 
e surge da inquietação do ar-
tista em relação à dificuldade 
das pessoas de lidarem com as 
diferenças diante de corpos e 
pensamentos que fogem dos 
padrões. 

Com um toque de realis-
mo fantástico, o trabalho é 
um convite à reflexão sobre a 
natureza humana, incluindo 
maneiras de ser, pensar, sentir 
ou agir, que os seres humanos 
tendem a ter, a partir da influ-

ência do contexto sociocultu-
ral.

Apesar de a estreia ocorrer 
neste domingo, 18 de abril, “O 
Híbrido” é uma pesquisa em 
constante transformação e 
que já vem acompanhando o 
artista há algum tempo. Cria-
do, inicialmente como uma 
performance inspirada no tra-
balho Treebeards do artista 
francês Cal Redback, que mis-
turava feições humanas com 
plantas, o trabalho surgiu em 
uma residência no The Watter-
mill Center, em Nova Iorque, e 
já foi apresentado presencial-
mente na África, na Croácia e 
adaptado para o vídeo, em se-
tembro de 2020, para o Festi-
val Arte como Respiro, do Itaú 
Cultural. Partindo da mesma 
origem, a proposta para essa 
nova apresentação é totalmen-
te inédita. 

Todas as partes ficarão em 

cartaz diariamente, entre 18 
e 25 de abril. Ao final da tem-
porada, o material sairá do ar 
e não ficará mais disponível 
para acesso, outra maneira de 
se aproximar às experiências 
efêmeras vivenciadas antes da 
pandemia.

Além do espetáculo, o 
projeto ainda contou com o 
workshop Corpos Híbridos, 
voltado para artistas, estudan-
tes e pesquisadores da RMS. 
O objetivo dos encontros era 
discutir inovações de formatos 
que permitissem a produção 
cultural durante o período de 
isolamento. 

“O Híbrido” foi contempla-
do no edital Proac Expresso Lei 
Aldir Blanc 36/2020 promovi-
do pelo Ministério do Turismo, 
Secretaria Especial da Cultural, 
Governo do Estado de São Pau-
lo através da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa.

“Era uma vez um Pangaré” inicia temporada online

ESPETÁCULO

Em temporada virtual, o 
espetáculo Era uma vez um 
Pangaré, da Cia. Exodus Art’s, 
estará em exibição nos dias 
18, 23, 24 e 25 de abril, às 15 
horas, pelas redes sociais do 
grupo @ciaexodusarts.

Na história, Vitória é uma 
menina do interior que ama 
sua família, sua escola e, prin-
cipalmente, seu amigo cavalo 
Pangaré.

Com a falta de chuva, as 
plantações do seu pai acumu-
laram prejuízos e a família se 
afundou em dívidas, tendo 
que vender as criações. Sa-
bendo que seu amigo Pangaré 
também poderia ser negocia-
do, Vitória fica sabendo de um 
show de talentos que terá na 
região central da cidadezinha 
onde mora e decide se apre-

sentar com seu cavalo, mos-
trando para todos tudo o que 
aprendeu artisticamente em 

família.
O elenco traz os atores: Be-

atriz Prado (Vitória), Bruno Du-

gois (Pangaré e Seu Fifi), Carol 
Crepaldi (Maria e Dançarina), 
Cláudio Teles (Severo e Apre-
sentador), Patrick Cardoso (Pa-
lhaço e Gigante) e Thainá Car-
doso (Palhaço e Ambulante), 
com música de Giovani Boss e 
Guilherme Crepaldi.

Esta atração foi uma das 
selecionadas pelo Estado de 
São Paulo pelo ProAc Expresso 
LAB.

Vale lembrar que a Cia. 
Exodus Art’s foi fundada em 
12 de outubro de 2013, por 
alunos do Conservatório Dra-
mático e Musical “Dr. Carlos 
de Campos”, de Tatuí, quando 
estudavam no primeiro ano do 
curso de Artes Cênicas Adulto. 
Atualmente, seguem em cena 
através dos espetáculos virtu-
ais.

Atração foi uma das selecionadas pelo edital 
ProAc Expresso LAB

Divulgação Cia. Exodus Art’s

Festival de Artes Híbridas acaba amanhã
TRANSMISSÕES ONLINE

Amanhã, 17 de abril, en-
cerram as transmissões online 
do Festival de Artes Híbridas, 
iniciativa que reúne artistas 
das 27 cidades da Região Me-
tropolitana de Sorocaba (RMS) 
e integra o Edital Proac Expres-
so Lei Aldir Blanc por meio 
do Governo do Estado de São 
Paulo através da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa. 

O Festival de Artes Híbri-
das tem como objetivo esti-
mular manifestações culturais 

transdisciplinares, capazes de 
fundir linguagens e áreas do 
conhecimento.

Para promover este encon-
tro de talentos, foram abertos 
três editais de chamamentos 
distintos capazes de receber 
inscrições de participantes. 
Um deles foi para a participa-
ção na Mostra de Artes Híbri-
das, que recebeu 30 propostas 
de experimentos artísticos em 
vídeos. Entre os trabalhos se-
lecionados estão os artistas 

de Tietê, Sofia Morás e Nelson 
Morás Neto, nas Ações For-
mativas com o tema “Produ-
ções Artísticas no Interior”, os 
quais se apresentaram em 9 
de abril, e a violonista Gabriele 
Leite, de Cerquilho, que já foi 
indicada pela Forbes como um 
dos jovens abaixo de 30 anos 
que se destacaram em 2020. A 
apresentação da artista ocor-
reu dia 15.

Nesta sexta, 16 de abril, 
tem Ações Formativas com 
Antonio Mendonza, Grazi 
Oak e Renata Côrrea; Olhares 
da Cena Contemporânea com 
Cleide Riva e Denilson Baniwa; 
e Mostra de Artes Híbridas 
com Camila Fontenele de Mi-
randa e Natalie Mess.

Para encerrar o festival, 
amanhã, 17 de abril, ocorrerá  
Olhares da Cena Contemporâ-

nea com Felipe Alduina e Eleo-
nora Fabião. 

Último pilar do festival é 
o Olhares da Cena Contem-
porânea, um braço do projeto 
que conta com encontros vir-
tuais entre artistas da região 
e convidados de outros locais 
do Brasil. Essa parte do festi-
val conta com a participação 
de artistas-pesquisadores(as) 
das cinco regiões do Brasil, 
como Eleonora Fabião, do Rio 
de Janeiro; Denílson Baniwa, 
do Amazonas; Dodi Leal, da 
Bahia; Luh Mazza, de São Pau-
lo; Marcela Bonfim, de Rondô-
nia, entre outros. 

O conteúdo pode ser acom-
panhado no site festivaldear-
teshibridas.com. Lembrando  
que, nos encontros, os artistas 
foram orientados por Douglas 
Emílio e Felipe Alduina.

Jean Carlos

Divulgação

Rosalvo de Sá



João Camargo Madeira

Nascida em Tietê, em 3 de 
setembro de 1915, Maria de 
Abreu Garcia tinha como pais 
José Garcia Corrêa e Maria Eu-
gênia de Abreu Garcia, além 
das irmãs Nadyr, Sylvia e Ce-
lina. Sua infância foi tranquila 
como a das meninas do inte-
rior. Muita amarelinha, escon-
de-esconde, nadar no Regatas, 
diabolô e bilboquê. 

Fez cursos particulares até 
diplomar-se pela Escola Nor-
mal Livre de Tietê, na 1ª turma 
de 1930. Tornou-se professo-
ra primária e prestou concur-
so de Títulos e Provas, sendo 
classificada em 1º lugar para 
lecionar no Curso Primário 
Anexo da Escola Normal Livre 
(Aplicação) em 1931.

Buscando o aperfeiçoa-
mento, afastou-se de Tietê 
por três anos, graduando-se, 
com louvor, na Escola Superior 
de Educação Física do Estado 
de São Paulo em 1937. A ter-
ra-mãe a chamou e ela voltou 
para Tietê para exercer o cargo 
de professora de Educação Fí-
sica por 30 anos. Nesta traje-
tória, era respeitada e querida 
por seus colegas e alunos.

Maria Abreu era presença 
constante em todos os eventos, 
desfiles memoráveis, ginástica 
rítmica e competições de vôlei. 
Gostava de se apresentar com 
a irmã Sylvia, pianista exímia, 
e amigas em shows e festivais 
beneficentes. 

Os anos passaram e Maria 
de Abreu Garcia não descansa-
va. Assim, decidiu matricular-
-se no Conservatório Musical 
“Carlos de Campos”, de Tatuí, 
e começou a lecionar música 

na Escola “Plínio Rodrigues de 
Morais”, em Tietê.

Tornou-se, ainda, uma 
grande tenista da época. Em 
1952, por exemplo, brilhou 
no 5º Campeonato Colegial 
de Esportes, no Pacaembu. Foi 
bicampeã estadual de voleibol 
feminino e também organizou 
grandes desfiles, demonstra-
ções de ginásticas e campeo-
natos internos. 

Foi uma das fundadoras 
da Oficina de Caridade “Santa 
Rita de Cássia”, em 9 de agos-
to de 1970, que teve como 1ª 
presidente Aracy Setúbal de 
Toledo, conhecido como Dona 
Negota. No primeiro ano, aju-

dou bastante Ana Maria Leitão, 
na organização. Exerceu vários 
cargos em diversas Diretorias: 
presidente, vice-presidente, 
secretária, tesoureira, roupei-
ra. Dava a vida pela entidade. 
Tanto que levava pessoalmen-
te os enxovais para os recém-
-nascidos na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Tietê e entregava 
para as mães carentes. 

No Aeroclube, no Clube de 
Campo da Esportiva, no Rega-
tas e no Tênis Clube, ao lado 
da Diretoria, seu entusiasmo 
era crescente. No futebol, o 
“Tricolor” era o seu time do 
coração, vibrando e sofrendo 
como qualquer torcedor. 

Quando se aposentou, o 
Departamento de Educação 
Física da Capital enviou re-
presentantes e concedeu-lhe 
o troféu “Honra ao Mérito” e 
a escola “Plínio” deu o nome 
de praça “Professora Maria de 
Abreu Garcia” ao espaço de es-
portes daquela casa de ensino. 

Babá, assim chamada pelos 
íntimos, era uma pessoa muito 
sensível. Quem a conhecia sa-
bia que ela ia do riso ao pranto 
com facilidade. Chorava e ria 
em uma festa íntima ou quan-
do o seu “São Paulo Futebol 
Clube” vencia. 

As viagens a encantavam. 
Conheceu o Brasil todo, a 
América Latina, a Europa clás-
sica. Ninguém como ela vibra-
va com as viagens, pois a Geo-
grafia, além do esporte, era a 
sua matéria predileta. 

Definitivamente, Maria de 
Abreu Garcia foi um nome 
consagrado por conta de uma 
vida inteira dedicada ao espor-
te tieteense.

Esta tieteense nasceu sob 
o signo do esporte, uma ver-
dadeira constelação esportiva: 
uma mistura de talento, traba-
lho, organização, dedicação e 
grande sentido de espírito es-
portivo. 

Segundo quem a conheceu, 
Maria de Abreu Garcia foi o es-
porte no todo e teve um cami-
nho maravilhoso, todo rechea-
do de carinho e empenho.      

O tempo passou e Maria de 
Abreu Garcia já sentia o seu 
peso. A vida, aos poucos, ia 
esvaindo-se. Então, na vizinha 
Piracicaba, em tratamento, fa-
leceu em 2 de janeiro de 1996. 

Professora de Educação Física por 30 anos, esta tieteense também teve forte envolvimento com os trabalhos sociais

Saiba quem foi Maria de Abreu Garcia

 Maria de Abreu Garcia faleceu em Piracicaba, 
em 2 de janeiro de 1996

Arquivo internet
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Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)

O tieteense João Camargo 
Madeira nasceu em 3 de feve-
reiro de 1896. Um homem que 
desde menino mostrou habili-
dades para a farmácia. Ainda 
jovem, depois de um aprendi-
zado em sua terra natal, trans-
feriu-se para São Paulo, onde 
por muitos anos atuou na 
Farmácia Central do Braz (dos 
irmãos Líbero). Em seguida, 
trabalhou na Farmácia Assis, 
uma das mais importantes da 
capital.

Levado pela vontade e pelo 
amor ao trabalho, aceitou diri-
gir a Farmácia da Cia. José Gor-
gi que, na época, construía por 
contrato o prolongamento da 
Estrada de Ferro Sorocabana, 
em Indiana. Nessa localidade, 
ao longo das suas atividades, 
adquiriu alqueires de terra por 
acreditar na florescente região. 
Em Indiana, ficou cerca de dois 

anos, acompanhando passo a 
passo o avanço dos trilhos até 
Santo Anastácio.

Vendo frustrados seus es-
forços, regressou a São Pau-
lo no auge da famosa gripe 
espanhola, nos fins de 1918, 
aonde contribuiu, de novo, na 
Farmácia Assis, com valioso 
atendimento à população que 
enfrentava a calamidade.

Em 1921, aos 25 anos, aten-
dendo a sugestão do primo dr. 
Ibrahim, mudou-se para Cer-
quilho e, em 1925, casou-se 
com Noêmia Souto e tiveram 
uma filha: Maria Elisa.

O farmacêutico, dedicado e 
carinhoso, ganhava a simpatia 
da gente cerquilhense e, nas 
farmácias São José e São Bene-
dito (a mesma que pertenceu 
a José Maria Grando, na rua 
dr. Campos e, hoje, é de Mar-
celo Tesser), orientou seus ir-

mãos Afonso, Celso e Antonio 
Carlos, seu cunhado Antonio 
Souto, Pefani Daros, Ricieri Re-
ginato, José Manoel “Zito” Sou-
to, Luiz Manoel “Gige” Souto, 
os irmãos Euclides e Tarciso 
Modanezi, os irmãos Dioracy 
e Hélio Urso, Adilson Sanson, 
Darci Burani, Adilson Nunes, 
Celso Grando e os irmãos 
Francisco e Ivan Campos.

Poucos meses antes de fa-
lecer, João Madeira ainda era 
visto na Farmácia São Benedito 
com a frequência que sua saú-
de permitia. Contando sempre 
com a valiosa colaboração da 
esposa Noêmia, por mais de 
60 anos exerceu suas ativi-
dades com toda lisura e ética 
profissional.

João Madeira foi, ainda, 
juiz de paz em Cerquilho, no 
tempo da chamada República 
Velha (antes de 1930), época, 

em que os 37 milhões de bra-
sileiros, viam seu País mer-
gulhado na mais aguda crise 
enfrentada, onde se jogaram 
por terra as cotações do café 
na Bolsa de Nova Iorque. Tam-
bém foi vereador da Câmara 
cerquilhense, apesar de não 
ter ambições políticas.

Este nobre cidadão que re-
sidiu em Cerquilho muito con-
tribuiu para o progresso da 
Cidade das Rosas e dos Tro-
peiros. Foi um cidadão exem-
plar que viveu para a sua pro-
fissão e para a comunidade.

Sua morte em 9 de setem-
bro de 1981 consternou a cida-
de de Cerquilho, onde sempre 
teve a admiração de todos. 
Apesar disso, João Madeira 
deixou muitos exemplos de 
amor, trabalho, caridade, pa-
triotismo, amizade, luta, digni-
dade e solidariedade.

ESPAÇO ABERTO

Perfil entrevista 
Airton Alves Pereira

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta 

edição traz o mestre Hercula-
no de Moura Marçal, filho de 
José Marçal, o grande mestre 
Zequinha (o rei do tambú), e 
de dona Sebastiana de Moura, 
os responsáveis por apresen-
tar o Batuque de Umbigada ao 
município de Tietê, já que a 
avó materna de Herculano foi 
quem imigrou da África no pe-
ríodo da colonização.

Esta família foi responsá-
vel por disseminar a cultura 
que os antepassados africanos 
trouxeram para o Brasil na 
época da escravidão. 

Nascido em 31 de março 
de 1929, em Tietê, mestre Her-
culano foi ativo tanto na prá-
tica da dança, como nos ensi-
namentos às novas gerações, 
para que essa herança nunca 
se perdesse. Ao som dos ins-
trumentos tambu, quinjengue, 
matraca, guaiá e apito, mestre 
Herculano e o grupo Batuque 
de Umbigada, de Tietê, percor-
reram o País contando sobre 
essa tradição que se concen-
trou também na região do Mé-

dio Tietê. 
Mas o marido da Irani de 

Souza e pai da Eliana, Daniela 
e Jorge também viveu, cresceu 
e morreu na rua Sete de Setem-
bro. Antes, acompanhou todas 
as fases do surgimento da 
avenida Fernando Costa, hoje 
chamada de Beira-Rio, e as inú-
meras Descidas e Subidas das 
Canoas na tradicional Festa do 
Divino.

Sua história de vida tam-
bém esteve bastante ligada ao 
Rio Tietê e à equipe do Canto 
do Rio Esporte Clube, como 
zagueiro. Quem se lembra do 
time formado, em sua maioria, 
por negros? Privilégio para Má-
rio Bonadia, Ercolim, Toninho 
e Carlito. Do contrário, a equi-
pe era reduto dos jogadores 
negros.

Este ilustre tieteense, ainda, 
trabalhou por muitos anos no 
Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae), na 
época em que não tinha tantos 
equipamentos e veículos. Na-
quele período, o trabalho era 
manual, inclusive não tinham 

Acervo Nossa Folha

Airton Alves Pereira nasceu em Belo Horizonte, Minas Ge-
rais, em 20 de junho de 1977. É filho de Edivirgens e Ailton 
Pereira e está casado com Raquel Barros Gomes Pereira.

Formado em Gestão Comercial, cursa MBA em Planejamen-
to e Estratégia Organizacional e também faz Direito.

Atua como diretor comercial da empresa RBA Cursos e 
Treinamentos, assim como é supervisor comercial nos Polos 
da Unicesumar de Tietê, Cerquilho e Laranjal Paulista e coor-
denador de equipe na Escola de Idiomas Yázigi em Tietê.

Eu sou? Airton Alves Pereira, um aprendiz da vida que tem 
como lema respeitar as pessoas, assim como se superar e evo-
luir a cada dia. Não aceito comodismo tão pouco o confor-
mismo. Busco ser o melhor que posso, sempre transmitindo 
confiança diante do ser humano, além de ter como bandeiras: 
a persistência, a força de vontade e a paciência. Realmente, eu 
tenho um sentimento muito forte de querer ajudar as pessoas. 
Este, resumidamente, sou eu! 

Sinônimo de beleza? Minha mãe. 
Cantor e cantora? Fred Mercury em Love Of My Life e Ga-

brielle em Out Of Reach.
Ator e atriz? Denzel Washington e Mary Louise Streep.
Sonho? Viver em mundo onde haja paz.
Amor? Deus.
Solidão? Não tenho medo de ser uma pessoa solitária. Há 

uma grande diferença em ser só e ser solitário.
Deus? Tudo em minha existência.
Religião? Temente a Deus.
Filme? O Milagre da Fé e Pantera Negra.
Sonho de consumo? Realizar os desejos do meu coração.
Defeito? Acreditar demais nas pessoas.
Qualidade? Coração aberto demais.
Lugar? Qualquer um onde estejam as pessoas que eu amo.
Lazer? Assistir um bom filme, bem acompanhado.
Qual o livro de cabeceira? A Bíblia.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Promotor 

de Justiça.
Momento da vida para repetir? O nascimento dos meus 

filhos Janaína, Gabriel, Giselle, Yan, Yury e Grazielle.
Alegria? Hoje é o melhor dia da sua vida. Aposte no hoje! 

Não guarde a sua alegria e as suas expectativas para amanhã. 
O amanhã pode nunca chegar! Todos os dias, faça ao menos 
algo que você realmente gosta. Cuide-se! Viva cada dia como se 
fosse o primeiro dia de uma viagem fantástica. A vida é hoje, é 
agora! Seja feliz, hoje; sorria, hoje; aproveite a vida; hoje; seja 
competente, hoje; tenha iniciativa, hoje. Comece hoje a cons-
truir o seus sonhos e viva a realidade com entusiasmo.

Afinal, ter um bom dia sempre vai depender mais de você 
do que de qualquer outra pessoa! Cada dia é único, não se per-
ca na rotina, faça de cada dia um dia especial.

Tristeza? A cada ente querido e amigo que se vai, nos tor-
namos enfraquecidos. Não por sermos pessoas fracas, mas, 
por estarmos perdendo a raiz que nos prende à vida.

Decepção? Falta de caráter do ser humano.
Receita contra o tédio? Cozinhar, além de relaxante, pode 

render pratos deliciosos para você e sua família.
Tem saudades do quê? Da minha infância onde tudo era 

agradável e mágico, que saudades!
Amizade é? Saber que amigo não precisa estar, e sim ser.
Um(a) amigo(a) especial? Minha esposa.
Palavra que riscaria do vocabulário? “Eu acho” e “depois 

eu respondo”.
Ídolo? Ailton Pereira.
Frase? “É melhor ser um samurai no jardim do que um 

jardineiro na guerra...”
Nota 10 para: os nossos educadores, nossos amados pro-

fessores.
Nota zero para: a falta de amor ao próximo.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus avós 

Maria Sebastiana e José Pereira Rates.
Planos para o futuro? Ser reconhecido pelo que eu sou. Sua 

felicidade e suas conquistas dependem do foco que você dá às 
coisas que gostaria para você mesmo.

Recado? “Se você não está fazendo a vida de alguém me-
lhor, você está desperdiçando o seu tempo. Sua vida será me-
lhor quando você fizer a vida de outras pessoas melhor” - Will 
Smith.

máquinas nem ferramentas 
modernas como existem hoje. 
Mesmo assim, as funções eram 
realizadas com competência e 

bastante capricho.
Mestre Herculano faleceu, 

aos 88 anos, em 15 de março 
de 2018, em Tietê.
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