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Municípios passam para a Fase Verde
Em Tietê, de acordo com Decreto Municipal, a partir de agora, o horário de funcionamento do comércio pode ser estendido a 12 horas diárias
Arquivo Seminário ST
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planos de campanha
Página 9

CANDIDATURAS

Três ainda aguardam
deferimento
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FESTIVIDADES EM LOUVOR - Até este domingo, 18 de outubro, com tema central “Com Santa Teresinha, na esperança de melhores dias!”, Santa Teresinha será festejada pela comunidade católica de Tietê na igreja do Seminário. Neste domingo, Dia Festivo de
Santa Teresinha, a missa ocorrerá às 18 horas, sob Presidência do padre Alberto Pasquotto (C.Ss.R.), com homenagem aos devotos
da santa e mensagem final de agradecimento a ser dada pelos festeiros.						
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Uma nova forma
de fazer política!
* Compromisso ético-moral
* Engajamento em projetos
sociais
* Destinação de 3 milhões de
reais para Tietê
* A favor da redução dos salários
dos vereadores
* Contra a imoralidade do
afastamento de cargos públicos
Avança Tietê
com Paulinho
e Dr. Pedro

HORÁRIOS DAS MISSAS

Sábado: 17 de outubro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
Domingo: 18 de outubro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTA EDWIGES: às 10 horas (missa da Padroeira)
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: não haverá missa neste mês.
SANTA CATARINA: não haverá missa neste mês.
SANTO ANTONIO: missa na segunda quarta às 20 horas e celebração
da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: missa na terceira quarta às 20 horas
e celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: não haverá missa neste mês.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
SANTA EDWIGES: missa na segunda sexta às 19h30 e celebração da
palavra aos domingos às 8h30.
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 19h30 e celebração
da palavra aos domingos às 9h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
IGREJA SANTA TERESINHA
Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às
12 e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA:
Durante semana não é obrigatório senha:
Terça: às 19h30 e sexta: às 19h30 (online).
**Aos fins de semana, é obrigatória a retirada de senha na secretaria.
Sábado: às 19 horas, domingo: às 8 horas e às 19 horas (online).
Senhas disponíveis de terça a sábado.
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EDITORIAL

Semeie o bem!

Agende-se

Hoje, mais que nunca, o mundo precisa de líderes que entendam as pessoas e promovam a integração dos povos. Vivemos
uma era de oportunidades, onde tudo está em teste, inclusive
nós. Vendo o mundo à nossa volta, recebemos mensagens negativas de todo tipo. Crise, corrupção, violência, desemprego, desconfiança, doença, pessimismo, infelicidade, desamor, desânimo,
discórdia, guerra…
É claro que precisamos estar atentos e vigilantes, mas não
precisamos deixar nossa mente presa a estes temas. Até porque
no mundo também existem alegria, saúde, fraternidade, paz,
prosperidade, talento, confiança, otimismo, compreensão, solidariedade, saúde, amor… O que você prefere?
Lembre-se: atraímos para nossa vida os sentimentos e pensamentos que hospedamos na mente. Eles direcionam nossos passos e orientam nossas decisões. Portanto, a pessoa pode mudar
seu destino mudando seus pensamentos. Para neutralizar sugestões negativas, semeie pensamentos positivos. Eles criam raízes!
O bom humor é também a distância mais curta entre os dois
pontos. Cultivando bom humor, você supera dificuldades, é bem
recebido e apreciado - inclusive por você mesmo. Pessoas bem
humoradas se entendem melhor, produzem melhor e atendem
melhor. Cérebro e coração pulsam em harmonia e tornam a pessoa mais participante, mais positiva.
Quer melhorar sua vida? Então, compartilhe com os outros o
que você tem de melhor. Quem esconde o que tem, só vai ganhar
poeira e mofo. Quem dá o melhor de si em tudo o que faz, aplica
seu talento e ganhará muito mais que já tem. Ou seja, será uma
pessoa cada vez melhor!
Portanto, lembre-se sempre que o bom humor e o pensamento positivo têm poder de transformar o nosso dia. É comprovado
também que a alegria contagia e tem poder de curar. Trata-se de
um trabalho de conscientização de cada um, já que no corre-corre diário, muitas vezes, deixamos nos influenciar pelas situações
complicadas, negativas e tensas. Então, temos que exercitar nossa mente para atitudes e pensamentos positivos.
Para você que lê este editorial e tem passado por irritação,
depressão, tensões e impaciência, desejamos que você se realinhe com sua verdadeira essência, descubra o que realmente importa na vida e volte a ser confiante, alegre e capaz de persistir
na realização dos seus objetivos e ideais. Deus nos ensina todos
os dias que temos que ser guerreiros para enfrentar a batalha
contra tudo que é negativo, como o desânimo, o pessimismo e a
tristeza. Acredite e torne-se uma bênção, distribuindo alegria e
compreensão por onde for!

DOAÇÃO Se antes da pandemia a causa animal já necessitava de ajuda, agora, muito
mais. O Projeto MiauJude, de
Tietê, por exemplo, depende
de doações para os cuidados
com os cães e gatos resgatados. Ocorre que desde o início
da pandemia, o número de doações diminuiu, assim como
de ração e medicamentos. Para
ajudar, você pode contribuir
pelo site miaujude.com.br ou
por depósito em uma das contas bancárias: Banco do Brasil
(ag. 0713-7 - cc. 26875-5 em
nome de Beatriz Cancian - CPF
418.520.588-03); ou Santander
(ag. 3806 - cc. 60007749-2 em
nome de Natalia Bete - CPF
358.755.678-48).

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

ESPETÁCULO
ONLINE
O Grupo Teatral “Gente De
Quem” prossegue com as apresentações da peça “As Peripécias da Côrte de Lá” em EAD:
Um Encontro com a Vitalidade
Eterna”. Transmissão ocorre
pela plataforma digital Zoom
neste sábado, 17 de outubro.
Convites custam R$10. As vendas ocorrem pelo seguinte telefone (15)99781-8747.
CONVITE Na próxima semana, de segunda a sexta,
19 a 23 de outubro, no horário das 19 horas, a Faculdade
Cerquilho (FAC) promoverá
a 1ª Semana Cultural Online
dedicada à professora Maria
da Conceição Dal Bó Vieira,
de Tietê. Programação terá
apresentações de música, poemas, contação de histórias,
entre outras atividades. A participação é gratuita e aberta ao
público. O link de acesso é o
seguinte: https://meet.google.
com/zss-nvho-dhw.

EDIÇÃO
DIGITAL
Em artigos assinados, os conceitos são de
responsabilidade dos colaboradores.
TELEFONES (15)3282-5133 . 3285-1227
E-MAIL nossafolha@fasternet.com.br
SITE: jornalnossafolha.com.br

Bicadinhas da semana
JORNALISMO DIGITAL A
editora-chefe do Nossa Folha,
a jornalista Damana Maria Rodrigues, tem promovido lives
no Instagram, com objetivo
de divulgar histórias de vida,
relatos de superação e dicas
de saúde. O conteúdo tem ido
ao ar às segundas, quartas e
sextas, às 20 horas, no @damanarodrigues. Na próxima
semana, os entrevistados serão Gê Tock, Zezé Brandolise
e doutor Rodolfo Santarossa.
ALMOÇO O Rotary Club de
Cerquilho realizará o 1º Feijão
Tropeiro Solidário Drive Thru
no sábado, 24 de outubro, a
partir das 11 horas, em prol
do Lar Pietá e da Campanha
End Polio Now. Convite custa
R$25. Os pontos de venda são
os seguintes: Fasa Informática,
Emílio Prime Celulares, Casa
de Carnes Cisotto, Fratelli
Agência Criativa, Puriágua, Magazine Maude, Capim Dourado
e Lavanderia Poggi. Informe-se
pelo (15)99765-0567. No dia
do almoço, haverá sistema delivery com taxa de entrega no
valor de R$3 para Cerquilho.
GENTE DA GENTE A atriz
mirim de Tietê, Sara Coan Santarém, filha de Guilherme Santarém e Keila Coan Santarém,
grava uma nova série chamada
“Floresta Week - Área Restrita”
com exibição aos domingos,
às 10h30, pelo canal SBT VTV
(região de Campinas), a partir
de 25 de outubro, antes do
programa do Celso Portioli.
As reprises serão às terças, às
18h30, no canal da TV Aberta
São Paulo. Quem for de Tietê,
consegue acompanhar tudo
pelo canal da Floresta Week no
YouTube.

REI DA BOTA Os fofoqueiros de plantão disseram que Paraná goleiro, de Tietê, pede para tirar foto só de suas botas e
não de corpo inteiro. Há quem que diga que o Rei da Bota é influenciador digital nas redes sociais e prepara um lançamento
mundial das famosas botas. Será?
PESCARIA LIGHT As borboletas do jardim descobriram
que, na última pescaria de Dirlei Baccili, os morangos para “fisgar” os peixes renderam porque o amigo Roger Queiroz não
esteve por lá para devorá-los. Com isso, o “estoque da fruta”
servirá para uma nova pescaria, desde que seja sem Roger por
perto, porque, com ele, não tem morango que seja suficiente
para alimentar os peixes.
DANÇA DOS FAMOSOS As borboletas do jardim contaram
que Talão Madeira, o eterno goleiro reserva do Aesc, é sério
candidato a participar da próxima edição do Dança dos Famosos. Há quem diga que “o gingado e a malemolência” de Talão
deixarão os demais participantes no chinelo, além do júri ficar
boquiaberto com o “talento” deste são-paulino.
GAFE DOS TIMES O jornalista Denival de Lima (Nossa Folha) está em “dívida” com a amiga Regina Zambianco. Tudo
porque, na edição anterior deste semanário, ele escreveu que
Regina é palmeirense, quando, na verdade, ela é são-paulina.
Depois dessa gafe, a amizade continua, Regina?
TALENTO NA COZINHA Aliás, a são-paulina Regina Zambianco continua caprichando na cozinha. No último fim de
semana, ela postou no Facebook uma deliciosa torta de maçã
com uvas vitórias. Os amigos aguardam ansiosamente o fim da
quarentena só para irem tomar um cafezinho e se deliciar com
as receitas de Regina, séria candidata ao próximo MasterChef.
COR DO PECADO As más línguas disseram que o diagramador César “Boninho” Guitte (Nossa Folha) voltou do fim de
semana prolongado com a “cor do pecado”. A turma do Shopping Giardino está curiosa para saber como o palmeirense
conseguiu essa cor “morena, estilo marrom bombom” se ele é
um quase alemãozinho.
PSIQUIATRA Um meme bem divertido foi postado por
Diva Hernandes, a querida Lili, que, aliás, deve ganhar o título
de Rainha dos Memes. Dia desses, tinha o seguinte comentário: “Meu psiquiatra me segue nas redes sociais e vai ajustando
a medicação à medida dos meus posts”. Quem se identifica?
VERDADE Quem também postou um meme nas redes sociais, o qual resume bem a vida de quem faz dieta, foi Luciana
Arcangeleti: “Soletre a palavra Tristeza. Resposta: D-I-E-T-A”.
Mais que respondido!
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Mulher desaparecida é encontrada em Cerquilho
Família localizou a jovem na terça, 13 de outubro, na estrada municipal João Pilon, no bairro Duartes, bem e sem ferimentos
Após momentos de angústia, a família de Helidy Freitas,
de 40 anos, conseguiu encontrá-la na estrada municipal
João Pilon, no bairro Duartes,
em Cerquilho, na terça, 13 de
outubro. A mulher estava sem
ferimentos e se encontra em
estado de saúde estável.
De acordo com familiares,
Helidy Freitas desapareceu no
domingo, 11 de outubro, após
sair de bicicleta, sendo vista,
até então pela última vez, pedalando em frente à Usina Pilon, sentido ao bairro Fazenda
Velha, no município de Cesário Lange.
De posse destas informações, a família registrou o
desaparecimento de Helidy
Freitas e, dessa maneira, mobilizou as redes sociais, resultando na localização do paradeiro da mulher, que passava
por problemas de saúde.
Já aliviados pelo encontro
dela, os familiares agradeceram a todos pelas orações e
que se mobilizaram para encontrar o paradeiro da Helidy

Freitas.
MORTE - Em Tietê, na madrugada de quinta, 15 de outubro, um motociclista de 46
anos veio a falecer após cair da
motocicleta no km 71 da Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127).
De acordo com a Polícia
Militar Rodoviária, a vítima estava pilotando a motocicleta
quando perdeu o controle do
veículo e caiu.
O homem foi socorrido ainda com vida e levado ao Pronto
Atendimento da Santa Casa de
Tietê, mas não resistiu aos ferimentos.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
- Em Boituva, um homem de
43 anos foi preso em flagrante
por violência doméstica, cárcere privado e ameaça contra a
mulher e os filhos na quarta,
14 de outubro.
Segundo a Polícia Civil, a
mulher registrava um Boletim
de Ocorrência por agressão
contra o suspeito quando recebeu mensagem de socorro da
filha caçula, dizendo que esta-

Arquivo Facebook

Helidy Freitas tem 40 anos e passa bem
após a família encontrá-la
va sendo ameaçada por ele.
Os policiais civis foram até

o local e detiveram à força o
acusado, que estava em posse

de facas.
“Com a chegada da polícia,
ele liberou a filha e pediu para
ela falar para a polícia ir embora. Acabamos por detê-lo à
força, porque ele não se entregou em um primeiro momento”, informou o delegado de
polícia Emerson Jesus Martins.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem é suspeito
também de agredir um outro
filho. “Não eram só filhas, ele
tem um outro filho e o ameaçava. Não eram crimes só
contra mulheres, mas também
com o filho maior de idade.
Temos a questão de agressão
física e tortura psicológica que
eram submetidas as pessoas
dessa família”, revelou o delegado Martins.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Em Porto Feliz, na
quarta, 14 de outubro, um motorista de caminhão foi preso
após ser flagrado transportando mais de meia tonelada
de maconha no meio de uma
carga de cebolas.
De acordo com a Polícia Ci-

vil, a equipe descobriu, durante investigações de combate
ao tráfico, que um caminhão
carregado com drogas estava
indo do Estado do Paraná para
São Paulo.
Os policiais civis monitoraram a Rodovia Castello Branco
(SP-280) e encontraram o veículo, que foi abordado em um
posto de combustíveis.
O motorista alegou que
transportava apenas cebolas,
mas o veículo foi encaminhado a uma delegacia na capital,
onde foi realizada uma vistoria. Dentro do caminhão, foram encontrados 730 tijolos
de maconha, que somaram
mais de 560 quilos.
A droga foi apreendida e o
veículo, a carga de cebolas, a
nota fiscal e o celular do motorista precisaram ser recolhidos pela polícia.
O acusado acabou preso
em flagrante por tráfico de
drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Carapicuíba,
onde permaneceu à disposição
da Justiça.

PLANO SÃO PAULO

RECOMENDAÇÕES

Região de Sorocaba
vai para a Fase Verde

Prefeitura de Tietê divulga protocolo para atividades
esportivas na pandemia

A região de Sorocaba, incluindo os municípios de Tietê, Cerquilho e Jumirim, está
na Fase Verde do Plano São
Paulo desde sábado, 10 de
outubro, conforme anunciado
pelo governador João Doria
(PSDB).
O Departamento Regional
de Saúde (DRS) de Sorocaba é
composto por 48 municípios e
encontrava-se na Fase Amarela desde 8 de agosto. Vale lembrar que a Fase Amarela foi o
maior período em que o departamento ficou sem mudança
de fase, totalizando 60 dias.
Em Tietê, de acordo com
Decreto Municipal, a partir de
agora, o horário de funcionamento do comércio pode ser
estendido a 12 horas diárias,
sendo que a abertura deve
ocorrer após as 6 horas e antes
das 22 horas. O horário deve
ser afixado em local de visibilidade, no acesso de entrada.
Conforme as regras, os
bares, restaurantes, salões de
beleza, barbearias, academias,
templos religiosos, além de
eventos, convenções e ativida-

des culturais, terão capacidade limitada a 60%, bem como
a adoção de medidas rígidas
de limpeza e higienização do
ambiente, como uso obrigatório de máscara, disponibilização de frasco com álcool gel
70%, porta ou janela aberta e,
em casos de filas, respeitar as
orientações de distanciamento
do Ministério da Saúde.
Atividades como festas, baladas, presença de torcedores
em eventos esportivos e grandes shows com público em pé
continuam proibidas em todos
os 645 municípios do Estado
de São Paulo.
O não cumprimento das
medidas acarretará em multa
e ao fechamento do estabelecimento até nova avaliação situacional.
Para passar para a Fase
Verde, a região precisava estar
há pelo menos 28 dias na Fase
Amarela e também atender a
critérios como baixa taxa de
ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs)
e uma menor evolução da pandemia.

Divulgação

Com o avanço do município de Tietê para a Fase Verde do Plano São de combate
ao novo coronavírus, novas
regras de medidas sanitárias
foram adotadas para a prática
de modalidades e eventos esportivos locais.
O protocolo da Prefeitura do município de Tietê tem
como objetivo auxiliar projetos e grupos esportivos do
município a reduzirem o risco
de contágio aos seus participantes durante a retomada do
calendário esportivo.
Entre as medidas, está a realização de teste da covid-19 a
todos os participantes das atividades esportivas, o que ficará a cargo e responsabilidade

dos atletas e dos responsáveis
pelas respectivas equipes.
O protocolo se aplica às seguintes modalidades: atletismo, capoeira, ciclismo, corrida
de rua, jiu-jítsu, judô, karatê,
muay thai, natação, beisebol,
basquetebol, biribol, bocha,
futsal, futebol, handebol, malha, tênis, tênis de mesa, voleibol e vôlei de praia.
Segundo as diretrizes do
protocolo, os atletas deverão
manter distanciamento de,
no mínimo, dois metros entre
atleta/atleta e atleta/profissional antes, durante e depois das
atividades esportivas.
Pessoas em situação de
alto risco, com idade superior
a 60 anos ou acompanhado de

uma ou mais das condições de
obesidade, diabetes e doença
cardiovascular não devem participar das atividades.
Durante as atividades esportivas e treinamentos, os
locais não poderão receber
público ou pessoas que não
sejam atletas ou participantes
da modalidade.
Ainda segundo o protocolo, todos os atletas devem usar
máscaras durante a chegada e
saída dos locais de atividades
esportivas e treinamentos,
bem como durante o aquecimento e caso haja instruções
durante os treinamentos.
Além disso, todos os atletas devem higienizar as mãos
com álcool gel na chegada e

saída dos locais de atividades
esportivas e treinamentos,
principalmente se houver manuseio de materiais esportivos
ou objetos.
É recomendado, de acordo
com a Prefeitura, que os atletas levem o calçado já higienizado dentro de sua mochila ou
bolsa e faça a troca do mesmo
no local.
Os profissionais devem
portar sua garrafa ou recipiente com água para hidratação
individual, evitando compartilhar bebedouros de forma
coletiva, bem como comunicar
pais e atletas sobre sintomas
e casos suspeitos de covid-19,
assim como instruir os atletas
a procurarem o Posto de Saúde quando com sintomas da
doença.
Nas atividades esportivas
e treinamentos, durante a instrução verbal do profissional,
a comissão técnica precisa
usar máscara e manter o distanciamento de, no mínimo,
dois metros entre profissional/atleta ou profissional/profissional.

COVID-19

DIA DAS CRIANÇAS

CERQUILHO LIMPA

Número de mortes volta
a subir na cidade de Tietê

Evento solidário da PM
presenteia 360 famílias

Campanha promove serviço
de coleta de inservíveis

O número de mortes relacionadas à covid-19 voltou a
subir em Tietê, de acordo com
o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Até o fechamento desta
edição, o município registrava
643 casos da doença, com 533
curados e 87 em recuperação.
O número de mortes está em
23 vítimas.
Já em Cerquilho, até o fechamento desta edição, eram
742 casos de covid-19, com
688 pacientes curados e 38 em
recuperação. Total de mortes
em decorrência do novo coronavírus chegava a 16.
Em Jumirim, o número de
casos de covid-19 é de 87, com
apenas uma morte registrada.
Aqueles que estão curados da
doença somam 86 pessoas.
Já o Estado de São Paulo
teve até ontem, 15 de outubro,
37.541 óbitos e 1.045.060 casos confirmados. Deste total,
933.347 estão recuperados e
114.652 foram internados e já
tiveram alta hospitalar.
Hoje, os 645 municípios
têm pelo menos uma pessoa
infectada, sendo 581 com um
ou mais óbitos. Entre as vítimas fatais, estão 21.596 homens e 15.945 mulheres. Os
óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos
ou mais, totalizando 76,4% das

mortes.
O vírus que causa a covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas
geradas quando uma pessoa
infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito
pesadas para permanecerem
no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou superfícies.
CERQUILHO - Em adaptação à situação epidemiológica
do município com relação ao
novo coronavírus, a Prefeitura
de Cerquilho, através da Secretaria Municipal de Saúde,
informa mudanças no atendimento de pacientes com sintomas respiratórios desde terça,
13 de outubro:
A Unidade de Saúde da
Vila São José, localizada na
rua Bahia, 90, na Vila São José,
passará a funcionar em horário ampliado: de segunda a
sexta, das 7 às 21 horas, para
atendimento exclusivo de pacientes com sintomas respiratórios (suspeita de covid-19),
realização de exames, acompanhamento dos sintomas.
A Ala Covid da Santa Casa
da cidade de Cerquilho será
utilizada exclusivamente para
casos que necessitem de internação. Além disso, o Pronto
Socorro da Santa Casa segue
atendendo normalmente, 24
horas por dia.

Divulgação Polícia Militar de Cerquilho

A iniciativa contou com organização
da Polícia Militar e da Escola People
Em Cerquilho, no sábado,
10 de outubro, foi realizado o
evento Dia das Crianças, uma
parceria entre a Polícia Militar
(PM) e a Escola People.
A iniciativa funcionou em
sistema drive thru, quando o
participante retira o brinde e
não permanece pelo local devido à pandemia da covid-19.
Com a colaboração do comércio local, foram presenteadas 360 famílias, além da distribuição de sorvetes, pipoca,
algodão-doce, salgadinhos e
brinquedos. No final, teve sorteio de brinquedos especiais,
vale-compras e cestas básicas.

“Objetivo do trabalho foi o
de tentar levar aos mais carentes um pouco de alegria nesse
período difícil que vivemos, reforçando os laços de amizade,
respeito e confiança”, disse o
cabo PM Ricardo.
A Polícia Militar e a Escola
People de Cerquilho agradecem os patrocinadores Big
Galo, loja de Brinquedo Mundo Kids, Supermercado Ki Joia,
Associação Comercial e Industrial de Cerquilho (Acic), Sorvetes Joinha, Salgadinhos Pepe
Legal, Mercado Real Matheus,
Puma Segurança e Sindicato
Rural.

A Campanha Cerquilho
Limpa prossegue com a retirada de móveis, como armários, guarda-roupas, sofás,
além de colchão, assim como
de podas de roçagem de gramas e limpeza de jardins, que
devem estar devidamente ensacados.
Nesta sexta, 16 de outubro, a coleta da Campanha
Cerquilho Limpa chega aos
bairros Jardim Aliança; Cidade Jardim; Águas Claras;
CDHU; Residencial Sebastiani; Vila Pedroso; Domingos
Grecchi; Taquaral; Distrito
Industrial e Capoava.
De segunda a sexta, 19 a
23 de outubro, a campanha
será realizada nos Residenciais Bellucci, Cattai, Módena, Corrocher, Real Parque e
Flamboyant; Recanto do Sol;
Recanto das Rosas; Jardim
Itália; Portal do Pilares; Jardim Esplanada e Centro (da
linha do trem sentido Nova
Cerquilho).
Já de 26 a 30 de outubro,
o serviço da Campanha Cerquilho Limpa estará disponível aos Residenciais São Luiz,
Paradiso, Dorighello, Green
Valley, Parque das Árvores,
Parque Alvorada, Vale do Sol,
Galo de Ouro, Recanto da Colina, Colina I e II, Vitória; Vila
São José; Nossa Senhora de
Lourdes; Cecap e Centro (da

Divulgação

linha do trem sentido Galo de
Ouro).
De acordo com informações do Poder Executivo, o
recolhimento de resíduos de
podas e cortes de árvores de
área particular só será feito
se a Secretaria Municipal da
Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente (Saama) autorizar a realização do serviço.
Vale lembrar que podas e
cortes de árvores em calçadas são responsabilidade da
Prefeitura. Se precisar deste
serviço, solicite pelo telefone
(15)3384-3470.
A Saama informou que os
entulhos de construção também não são retirados, sendo que o proprietário deve
contratar empresa específica para descartar o referido
material corretamente. Por
fim, as pessoas que estejam
com problema de limpeza
de lotes em suas ruas devem
denunciar a irregularidade
ao Setor de Fiscalização da
Prefeitura através do telefone
(15)99680-5417 (WhatsApp).
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Dia D de multivacinação será realizado neste sábado
Segundo o Ministério da Saúde, além da vacinação contra a pólio, serão disponibilizados todos os tipos de imunização do calendário nacional
O Dia “D” de mobilização
nacional para as Campanhas
de Vacinação contra a Poliomielite para crianças de um
ano a menores de cinco anos
- mesmo as já vacinadas anteriormente -, e de Multivacinação, para a atualização da
caderneta de vacinação das
crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade será
neste sábado, 17 de outubro,
a partir das 8 horas. A ação
ocorrerá em todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs).
A campanha de multivacinação é focada na atualização da caderneta de crianças
e adolescentes menores de 15
anos, sendo 14 anos, 11 meses
e 29 dias. De acordo com o
Ministério da Saúde, serão disponibilizados todos os tipos
de imunização do calendário
nacional de vacinação, sendo
possível receber mais de uma
dose no dia. Ao todo, o Programa Nacional de Imunizações
(PNI) oferece cerca 18 vacinas
para crianças e adolescentes.
A finalidade é que pessoas nessa faixa etária recebam
doses de vacinas importantes
e que podem estar pendentes,
garantindo, assim, a devida
proteção contra os vírus que
circulam no território.
Os pais ou responsáveis
devem levar as crianças às
UBSs com a carteira de vacinação em mãos para que um
profissional avalie quais doses
precisarão ser aplicadas, tanto para eventual situação de
atraso, falta ou necessidade de
reforço.

Divulgação PMT

Em Tietê, o horário da multivacinação
será das 8 às 12 horas
Os órgãos de saúde alertam que a população deve procurar o serviço mesmo com a
pandemia de covid-19, pois
estas vacinas são de extrema
importância para manter a população imune.
A estimativa do Ministério
da Saúde é que haja no País
11,2 milhões de crianças nessa
faixa etária com meta de imunização prevista de 95% do
público-alvo. Por essa razão,
orientou as UBSs a adotarem
medidas de prevenção contra
a covid-19, para garantir a segurança nestes locais.
Entre as orientações, estão
as de garantir a administração
das vacinas em locais abertos
e ventilados; disponibilizar
local para lavagem das mãos
ou álcool gel; orientar que somente um familiar acompanhe
a pessoa a ser vacinada e reali-

zar a triagem de pessoas com
sintomas respiratórios antes
da entrada na sala de vacinação.
A poliomielite, também
chamada de pólio ou paralisia
infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo
poliovírus, que pode infectar
crianças e adultos e, em casos
graves, pode levar a paralisias musculares, em geral nos
membros inferiores, ou até
mesmo à morte. A vacinação
é a única forma de prevenção.
SARAMPO - Para a Campanha contra o Sarampo, o
Ministério da Saúde convoca
pessoas de 20 a 49 anos para
receber a vacina que protege
contra o sarampo. Somente
vai ser vacinado quem estiver
com o esquema incompleto
referente à idade de 20 a 29
anos. Vacinação encerra em 30

de outubro.
No entanto, a população de
30 a 49 anos, independentemente do número de doses já
recebidas, deverá ser vacinada.
Vale reforçar que, depois
de duas décadas sem circulação endêmica do sarampo, em
2019 a doença foi reintroduzida no Estado, resultando na
notificação de 53.353 casos
suspeitos, com a confirmação
de 17.816 casos e 14 óbitos.
Somente nestes primeiros
meses deste ano de 2020, o Estado já registrou 2.526 casos
suspeitos de sarampo, sendo
701 confirmados e um óbito.
Em Cerquilho, segundo a
Secretaria de Saúde, em 2019,
houve registro de 13 casos. Em
2020, caso algum foi registrado ainda e, para seguir assim, é
importante que a população se
vacine contra o sarampo, pois
a imunização é a única forma
de prevenção da doença.
Tietê e Jumirim ainda não
divulgaram os números relativos ao sarampo.
CONTATOS - Como forma
de auxiliar a população, o jornal Nossa Folha disponibiliza
os telefones das principais
Unidades de Saúde de Tietê,
Cerquilho e Jumirim.
Em Tietê, as dúvidas sobre a multivacinação podem
ser esclarecidas pelo telefone
(15)3285-9450.
Em Cerquilho, a população
pode ligar para obter informações sobre o Dia “D” para o
número (15)3284-1677. Em Jumirim, o telefone é o (15)31999816.

CIDADÃO-REPÓRTER

Ponte danificada preocupa pedestres e motoristas
Transitar pela ponte da
rua São Bento, que dá acesso à Cohab pelo bairro Seis
Irmãos, em Tietê, tem causado apreensão em pedestres
e motoristas por conta da
condição precária em que se
encontra a estrutura, o que
levou à denúncia nesta coluna Cidadão-Repórter.
Na passagem do lado
esquerdo, sentido Centro-Cohab, o trecho está todo
danificado, impedindo a mobilidade de pedestres pelo
local. Uma faixa de interdição
foi colocada neste espaço,
mas não impede que as pessoas precisem transitar por
lá. “Até quem passa de carro
pela ponte fica com medo.
Parece que, a qualquer mo-

César Guitte

Local fica na rua São Bento, no bairro Seis Irmãos
mento, ela vai desmoronar.
Nossa preocupação tem fun-

damento! Basta ver como está
a cabeceira dela”, comentou

um morador da Cohab.
Devido ao intenso movimento da via, o denunciante apontou que, se o Poder
Público não intervir, poderá
acontecer algum acidente até
mesmo com vítima fatal.
Portanto, o reclamante
quer saber se, de fato, o local oferece riscos a pedestres
e motoristas; o que depende
para o problema seja sanado
e quando poderão ocorrer as
melhorias ou, então, a construção de uma nova ponte.
As reivindicações foram
encaminhadas por este semanário à Prefeitura de Tietê,
que até o fechamento desta
edição não havia retornado
sobre os questionamentos do
morador.

ESPAÇO ABERTO

Desperdício de água é uma
questão de consciência
Por Jacqueline Dias da Silva,
engenheira sanitarista ambiental
Diariamente abrimos as
torneiras e dificilmente paramos para refletir sobre a
origem e os processos de tratamento em que a água bruta
é submetida para atender aos
padrões de qualidade, para assim se tornar potável e pronta
para o consumo humano.
Em relação a este recurso
presente na nossa sustentação, ainda há muito a ser mudado, e estas mudanças estão
ligadas diretamente a hábitos,
como por exemplo, utilizar
a mangueira na lavagem das
calçadas e ficar tentando deslocar a sujeira com o esguicho.
Entendo que esta é uma das
muitas práticas que precisam
ser banidas.
A qualidade da água destinada para abastecimento público, por exemplo, está cada
vez mais escassa devido à
quantidade excessiva e diversificada de poluentes envolvidos, como o uso indiscriminado de defensivos agrícolas,
lançamento de esgotos domésticos sem tratamento, metais,
lixo, entre outros. Tudo isso
atinge os cursos de água e inviabiliza seu uso.
Em evidência, o Rio Tietê,
que é lindeiro da cidade, prejudicado com a poluição, tem
águas impróprias e, mesmo
sendo um rio com quantidade
de água, não possui padrão de
qualidade para a captação e
abastecimento da população.
A água destinada para o

abastecimento público de Tietê é totalmente subterrânea,
retirada do Aquífero Tubarão,
o qual possui poços tubulares
que, diariamente, suprem a demanda hídrica no município.
Os danos são eminentes, além
dos poluentes e contaminantes, os ciclos da chuva estão
cada vez mais alterados, o que
desfavorece a recarga dos recursos hídricos e aumenta os
riscos à segurança hídrica.
Aos cidadãos, é possível
repensar formas de como lidar com o consumo de água,
sem desperdícios. Mudar as
atitudes é um bom começo!
Em destaque, não fazer ligações clandestinas nas redes
de distribuição de água; evitar
utilizar mangueiras ao lavar
as calçadas e carros; reutilizar
a água da lavagem de roupas
para a limpeza de casa, de
quintais, de calçadas e para regar as plantas.
Na higiene pessoal, o recomendável são banhos curtos e
chuveiro desligado enquanto
ensaboar o corpo, assim como
fechar as torneiras no momento de escovar os dentes ou ao
fazer a barba, além de verificar
se há qualquer vazamento. As
companhias de saneamento
básico também devem adotar
tecnologia de monitoramento,
manter os componentes hidráulicos, adutoras e redes de
abastecimento em bom estado
para reduzir as perdas de água
na distribuição.

FALECIMENTOS
JANAINA CRISTINA DA SILVA MUNIZ
Faleceu em Cerquilho, em 9 de outubro, Janaina Cristina
da Silva Muniz aos 35 anos. Falecida deixou os filhos Mariana
e Mateus, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.

PROVA DE VIDA

INSS prorroga interrupção de
bloqueio de benefícios
Na quinta, 15 de outubro,
no Diário Oficial da União, foi
publicada uma portaria do
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) que prorroga, até
o fim de novembro, a interrupção do bloqueio dos créditos
de benefícios que têm como
destino pessoas residentes no
Brasil ou no Exterior por falta
de comprovação de vida dos
beneficiários.
De acordo com a Portaria
1.053, datada de 13 de outubro de 2020, a prorrogação da
interrupção desses bloqueios
vale, a princípio, por mais
uma competência (outubro

de 2020). Assim sendo, só a
partir de dezembro, o beneficiário correrá risco de perder
o benefício, caso a medida não
seja novamente prorrogada ou
caso ele não faça a comprovação de vida.
O INSS esclareceu ainda
que essa interrupção não prejudicará a rotina e as obrigações contratuais estabelecidas
entre o instituto e a rede bancária pagadora de benefícios.
Com isso, a comprovação de
vida junto à rede bancária
deve ser feita normalmente.
As informações foram divulgadas pela Agência Brasil.

FALECIMENTOS
JOÃO DE ANDRADE
Faleceu em Sorocaba, em 9 de outubro, João de Andrade
aos 53 anos. Falecido era viúvo de Gisele dos Santos Romualdo e deixou os filhos Guilherme e Thais, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
TEREZA APARECIDA MÓDOLO
Faleceu em Cerquilho, em 9 de outubro, Tereza Aparecida Módolo aos 76 anos. Falecida era viúva de Manoel Gomes
da Silva Lage e deixou os filhos Luiz Augusto, Rosa Maria,
Henrique, José Luiz, Roberto (in memoriam), Carlos Luiz (in
memoriam) e Manoel (in memoriam), além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
VANIA BALDINI
Faleceu em Piracicaba, em 11 de outubro, Vania Baldini
aos 38 anos. Falecida era casada com William Andrade Ferreira (William, do Sicredi) e deixou os filhos Davi e Luiz, além
de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
A família convida para a missa de 7º dia, que será celebrada neste domingo, 18 de outubro, às 19 horas, na igreja
matriz São Benedito e Santa Teresinha, em Cerquilho.
A todos que comparecerem, antecipadamente, agradece.
ANA BEATRIZ GIL VIAL
Faleceu em Tietê, em 12 de outubro, Ana Beatriz Gil Vial
aos 56 anos. Falecida deixou os filhos Ana, Marina e Eloiza,
além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
JOÃO CARLOS MORAIS
Faleceu em Tietê, em 12 de outubro, João Carlos Morais
aos 53 anos. Falecido deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA EMÍLIA ALVES SILVA
Faleceu em Tatuí, em 12 de outubro, Maria Emília Alves
Silva aos 87 anos. Falecida era viúva de João de Deus e deixou
os filhos Magali e Sergio, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
BERENICE DA ROCHA CRUZ OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 13 de outubro, Berenice da Rocha Cruz Oliveira aos 71 anos. Falecida era casada com Sadrach de Oliveira e deixou o filho Waldemiro, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Camarigibe, em Pernambuco, sendo sepultado em jazigo da família.

ANTONIO CIRIACO DE MELO
Faleceu em Cerquilho, em 13 de outubro, Antonio Ciriaco
de Melo aos 84 anos. Falecido era viúvo de Valdelice de Oliveira Melo e deixou os filhos Marcos Antonio, Netania e Maria
Isabel, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

JOSÉ ELENO DE SOUZA
Faleceu em Tietê, em 14 de outubro, José Eleno de Souza
aos 61 anos. Falecido deixou os filhos Elaine e Leandro, além
de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em
Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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classificados
Rua dr. Palinuro, 481, Sala 2 - Centro - Tietê/SP
Telefone: (15) 3282-3744 / 3285-1960
Site: www.imobiliariasimon.com.br
E-mail: imobiliaria@imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br

Compra, Venda e Locação
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA – LOTES, CASAS E APARTAMENTOS:
l Lote sem benfeitorias no bairro Vila Zanão, ao
lado da distribuidora de água = R$ 170.000,00.
Aceita permuta com casa em Tietê ou Cerquilho,
com Área do terreno: 10x41 = 410m².
l Barracão no bairro Jardim Bonanza = R$
240.000,00. Acomodações: Serralheria com barracão, tendo 1 escritório e 2 banheiros. Venda com
tudo o que tem dentro. Construção: 80m² de alvenaria e 80m² de barracão.
Casa no Emílio Gardenal = R$ 400.000,00. Acomodações: Sobrado - Piso Inferior: garagem para 2
carros coberto, 2 salas, 1 dormitório, cozinha com
copa, 1 banheiro social. Piso Superior: 2 dormitórios,
sendo 1 suíte. Quintal com área de Churrasqueira e
1 quarto de despejo.
l Sítio com 4,5 alqueires, fica localizado a aproximadamente 10 km do Centro de Rafard, possui
ribeirão na divisa. Ótima renda, com ciclo de abate
em média de 45 dias, sistema integrado. A propriedade é cercada e registrada junto ao MA (Ministério
da Agricultura), conforme exigência dos órgãos competentes. 3 galpões de frango automatizados com 3
aquecedores semi automáticos, capacidade para 80
mil frangos; a metragem dos galpões: 205 mt x 10,5
mt / 210 mt x 10,5 mt / 130 mt x 14 mt 5 silos;1 poço
artesiano com capacidade para 8 mil litros de água
por hora; 1 caixa d’água (reservatório) para 37 mil
litros de água;1 trator Massey Ferguson 65x, ano 73;
1 gerador Bambozzi 50 KVA, 1 máquina de incinerar frango; 1 batedor de cama de frango;1 carreta c/
capacidade p/ 3 toneladas;1 lâmina hidraúlica;1 arado;1 grade;1 terraplanagem pronta (130x114mt); 1
tanque com peixe; 1 canil; 1 casa p/ caseiro; Alicerce
pronto para mais uma casa; Área com pedregulho;
Pasto Bom. OBS: Aceita permuta com chácaras ou
casas em Capivari. Consulte valor e maiores informações!!!
CHÁCARAS, SÍTIOS E FAZENDAS
À VENDA EM TIETÊ E REGIÃO
Acesse nosso site e confira!
www.imobiliariasimon.com.br
LOCAÇÃO DE CASAS, APARTAMENTOS E
SALAS COMERCIAIS EM TIETÊ
l Casa disponível no Piso Superior Altos do Tietê: R$880,00. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, área de serviço e garagem
para 1 carro coberto.
l Casa no Centro próximo a Igreja do Seminário:
2 imóveis disponíveis: Frente e fundo: acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social,
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no fundo
para 1 carro coberto. Valor da locação: Consulte.
l Sobrado: Imóvel no Piso Superior no Centro
= R$1.802,71, Total. Acomodações: 3 dormitórios,
sala de estar, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros
sociais, cozinha, lavanderia coberta. Na parte Inferior: Lavanderia, garagem para 1 carro coberto e 2
descobertos e 1 banheiro social. Valor da locação:
R$1.700,00 aluguel + R$ 102,71 IPTU .
l Casa no Emílio Gardenal: Casa na frente com 3
dormitórios, sala, 1 banheiro social, copa, cozinha
e lavanderia conjugado, garagem para 4 carros coberto. Corredor no fundo com edícula: 1 dormitório,
cozinha, lavanderia e 1 banheiro social. Valor da
locação: Aluguel R$1.000,00 + R$ 40,00, mensal
de IPTU. *Obs.: Imóvel também disponível para
venda, no valor de R$ 270.000,00.
l Casa com excelente localização, no Centro de
Cerquilho - Residencial ou Comercial: Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 1 banheiro social. Quintal com lavanderia e 1 banheiro.
Não possui garagem. Lote 6x28 = 168m². *Obs.:
Valor da locação a negociar, imóvel precisa de
reforma. Aluguel: R$1.000,00 + IPTU R$ 48,00
= R$1.048,00 total. Disponível para venda: R$
320.000,00.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA.
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br
VENDEM-SE
CASAS
l Jd. Santa Cruz l Jd. Baccili l Centro
l Brasilinha l Vila Justina l Jardim São
Francisco l Povo Feliz l Caixa d‘Água l
Condomínio Nova Tietê l Jardim da Serra l Jardim Bonanza l Altos do Tietê l
Vila Santo André l Terras de Santa Maria.
APARTAMENTOS
l Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela
Vista l Curuçá l Aurélio Persone l das
Nações.
LOTES
l Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Irmãos l Jardim Bonanza l Condomínio
Cidade Jardim l Condomínio Nova Tietê
l RESIDENCIAL TERRA NOVA.
SÍTIOS
l Jumirim l Baronesa l Cruz das Almas
l Ribeirão Fundo l Costa Rica l Rosário
l Mandissununga l Bom Retiro.
CHÁCARAS
l Rodovia Marechal Rondon l Vila 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 Jd. Bonanza l Cohab
l Jardim da Serra l Altos do Tietê l
Galpões comerciais.
l Salas comerciais no Centro, na rua
Tenente Gelás, 1.227.

Contrata pessoas
com necessidades
especiais
Interessados devem enviar
currículo para o e-mail
frangoeste@frangoeste.com.br
ou Caixa Postal 53

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros
Ligue:

0800-118023 ou
(14)99165-1106

ANUNCIE

Sansão é um poodle de porte pequeno e com quatro anos
que procura um lar, pois seu tutor faleceu. Está castrado,
vacinado, vermifugado e tosado. É carinhoso e convive bem
com outros animais, inclusive gatos. Mais informações pelo
(15)99739-3002 ou acesse www.miaujude.com.

(15)3282-5133
(15)3285-1227

METEOROLOGIA

Como será o tempo neste
fim de semana
Grandes áreas de instabilidade ganharam força na
madrugada de ontem, 15 de
outubro, e avançaram pelo interior do Estado de São Paulo,
inclusive Tietê e cidades vizinhas. Depois de dias quentes
e secos, a chuva voltou a se
espalhar pelo Estado.
De acordo com a Meteorologia, o excesso de nuvens, a
chuva e a mudança na direção dos ventos vão fazer com
que as temperaturas fiquem
bem mais baixas.
Tudo isso é comum nesta
época e até o fim da Primavera e do Verão, muitas áreas
da Região Sudeste vão experimentar vários temporais e os
prejuízos causados por eles.
O aumento dos problemas
associados com os temporais
da Primavera começa a ser
sentido no decorrer deste

mês. Até o fim de outubro,
segundo previsões, várias regiões dos quatro Estados da
Região Sudeste serão abaladas por tempestades.
PREVISÃO - O Centro de
Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), informou que, em Tietê, nesta sexta, 16 de outubro, as temperaturas serão
de 14º a 28º com baixa probabilidade de chuva.
Já no sábado, 17 de outubro, a Meteorologia prevê
temperaturas entre 12º e 29º,
também com poucas chances
de chuva e o tempo parcialmente nublado.
O Inpe informou também
que neste domingo, 18 de
outubro, as temperaturas em
Tietê irão variar pouco e serão de 13º a 33º.

VAGAS

EMPREENDEDORISMO

Municípios de Tietê e Cerquilho anunciam oportunidades
de emprego da semana

Semana da Transformação
Digital começa na segunda

Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura de Tietê
disponibiliza vagas para padeiro, área de controle de qualidade (acabamento externo),
área de controle de qualidade
interno, açougueiro industrial,
bombeiro, assistente jurídico
financeiro, cozinheiro, caseiro,
mecânico, montador e instalador de esquadrias de alumínio
e motorista.
Mais informações podem
ser obtidas na rua Presidente
Kennedy, 23, Centro, ou através do telefone (15)3285-2887.
Em Tietê, empresa admite
Expedição com experiência e
analista de crédito e cobrança
com experiência. O e-mail para
envio do currículo é o confeccaototal@gmail.com.
A Benassi contrata para a
cidade de Tietê, assim como
Cerquilho e Boituva, coordenador líder e repositor de mercadorias. O currículo pode ser
enviado para trabalheconos-

Para auxiliar os micro e
pequenos negócios na inserção no mercado de vendas
online em tempo de pandemia da covid-19, o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae),
de Sorocaba, realizará a Semana da Transformação Digital, de segunda à sexta, 19 a
23 de outubro, das 19 às 21
horas.
O objetivo desta jornada
empreendedora do Sebrae
é o de oferecer às pequenas
empresas uma semana de capacitação prática para ingressar ou melhorar a atuação no
modelo de vendas online.
Iniciativa entende que
esta é a oportunidade única de criar o seu negócio na
internet em uma semana! O
evento e gratuito e você pode
se inscrever pelo link https://
bit.ly/3iIJBNB.
Nesta segunda, 19 de outubro, o tema a ser aborda-

co@benassicampinas.com.br.
Ainda em Tietê, a empresa
Biatex tem vagas para auxiliar
administrativo, ajudante de
serviços gerais, auxiliar de expedição/carregamento, estoquista, operador de máquinas
industriais e operador de empilhadeira. Para estas oportunidades, é necessário possuir
disponibilidade para horários
de turnos.
A Biatex também contrata vendedor com experiência
em área comercial, vendas
industrial interna e externa,
prospecção de novos clientes,
administração de carteira de
pedidos e atendimento a representantes comerciais.
É necessário possuir boas
técnicas e manejo de vendas,
dinamismo, proatividade e
boa comunicação, além de Ensino Técnico/Superior em Administração ou áreas afins.
Os interessados devem
encaminhar o currículo para

e-mail rh@biatex.ind.br ou entregar na portaria da empresa
na SP-127.
Em Tietê, também tem
vaga para pintor que resida
na cidade e tenha experiência
com pinturas em paredes/
ferragens e tintas especiais.
Os interessados devem enviar
currículo para rh01@quimifol.
com.br.
A mesma empresa também
aceita currículo para a vaga
de cozinheira temporária, que
resida em Tietê, tenha experiência na função e disponibilidade de horário de segunda
a sábado, das 14 às 22h30. O
e-mail também é rh01@quimifol.com.br.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate) tem
vagas para auxiliar de produção, montador de esquadrias
de alumínio, auxiliar de compras, operador de empilhadeira, encarregado de pilotagem,

balconista/auxiliar de padaria,
atendente de oficina mecânica, auxiliar de cozinha/cozinheira, assistente de serviços
gerais, auxiliar de expedição/
carregamento, eletricista industrial, eletromecânico, mecânico de manutenção, operador de máquinas industriais,
assistente de controle de qualidade, estagiário de Farmácia, encarregado de limpeza,
auxiliar de limpeza, torneiro
mecânico, auxiliar administrativo, costureira, costureira/
elastiqueira, correspondente
bancário, padeiro, auxiliar de
padaria, confeiteiro e estagiário em Administração.
Outras informações pelo
telefone (15)3384-5652.
Ainda em Cerquilho, a Selene seleciona profissional para
atuar como auxiliar de produção. Os interessados deverão
preencher ficha de solicitação
de emprego na rua do Velho
Ramal 490, bairro Estiva.

do será “Como configurar o
Google Meu Negócio e Como
anunciar no Google Ads”.
Nesta terça, 20 de outubro, o público poderá conferir os temas “Como criar sua
conta empresarial no Facebook” e “Como criar sua conta empresarial no Instagram”.
Nesta quarta, 21 de outubro, estarão em discussão
os seguintes temas: “Como
anunciar no Facebook e Instagram” e “Como configurar
um Marketplace no Facebook”.
Nesta quinta, 22 de outubro, serão abordados os
temas “Como criar sua conta no WhatsApp Business” e
“Como colocar sua empresa
no Waze”.
Nesta sexta, 23 de outubro, o público conferirá os
temas “Como tirar fotos dos
seus produtos” e “Como fazer vídeos para as redes sociais”.
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esportes
ENTREVISTA

Para Maria Luiza, a lembrança feliz é um Estadual
O terceiro lugar nesta competição pela Sub-14, em 2018, foi considerado uma das melhores experiências já vividas pela atacante de meio
Arquivo pessoal

Maria Luiza nasceu em
Tietê, tem 15 anos e
estuda no Objetivo

O jornal Nossa Folha prossegue com a série de entrevistas com as atletas do voleibol
de Tietê. Por ordem de sorteio, a décima terceira entrevistada é a Maria Luiza Vieira
Testom, tieteense nascida em
7 de outubro de 2005.
Filha de Marcos Antônio
Testom e de Ana Cláudia Vieira Testom, a entrevistada de
hoje não possui irmãos.
Aluna do Colégio Objetivo,
integra a categoria Infantil na
posição atacante de meio e
tem como ídolo o técnico Gera
Foltran.
Entre os títulos conquistados estão:
2017 - terceiro lugar do Estadual (Sub-13);
2018 - campeã da Série
Prata (Sub-14) e terceiro lugar

do Estadual (Sub-14);
2019 - campeã Série Ouro
(Sub-15) e do Estadual (Sub15) e vice-campeã da Série
Prata (Sub-15).
NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma única
frase?
MARIA LUIZA - Sou a que
tenta deixar o clima o menos
pesado possível. Busco passar confiança e sorrir sempre,
mesmo que eu também esteja
com medo.
NOSSA FOLHA - Quando
você começou no voleibol?
Teve influência de alguém
na época?
MARIA LUIZA - Comecei
em 2016. Sim, tive influência
de um professor de Educação

Física, que, por acaso, é pai
de uma das atletas do nosso
time.
NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
MARIA LUIZA - Para mim,
é saber trabalhar em equipe,
pois o vôlei tem isso como
principal base. Por isso, jogamos em 6, não sozinha.
NOSSA FOLHA - Uma
lembrança feliz das quadras
para recordar?
MARIA LUIZA - A minha
lembrança feliz é de quando
ganhamos o terceiro lugar no
Estadual de 2018 (Sub-14),
onde estávamos previamente
alojadas. Foi uma das melhores experiências que já tive.

NOSSA FOLHA - Revele
um momento desanimador
nas quadras?
MARIA LUIZA - Incluirei
todos os momentos em que
não consegui ser útil em jogo,
pelo simples fato de só não ir,
sem saber o motivo, que é o
que mais me frustra.
NOSSA FOLHA - Qual é
a importância do professor
Gera Foltran?
MARIA LUIZA - Eu o considero como meu segundo pai.
Então, com isso, espero ter
mostrado o quão importante
ele é, pois sei que posso contar com ele para tudo.
NOSSA FOLHA - Hoje o
seu maior adversário é?
MARIA LUIZA - Eu mesma.

NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
MARIA LUIZA - Dedicação
e perseverança.
NOSSA FOLHA - O que
tem aprendido com a pandemia?
MARIA LUIZA - Além de
aprender refletir sobre minha
vida pessoal, percebi a falta
que o esporte faz no meu dia
a dia. Também tenho pensado
que devo aproveitar mais os
momentos vividos.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual seu maior sonho?
MARIA LUIZA - Meu maior
sonho é viver o máximo de experiências que conseguir.

HANDEBOL

Vitoria ama as concentrações em quadra e jogos em ritmo perfeito
Arquivo pessoal

Vitoria Tolini Marques
de Deus é central e
aluna da escola “Plínio”

Os atletas do handebol, comandados pelos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo
Prado, de Tietê, também estão
no jornal Nossa Folha.
A quinta entrevistada da
série especial dedicada à modalidade é Vitoria Tolini Marques de Deus, filha de Evandro e Cleusa Regina Tolini
Marques de Deus e irmã do
Vitor William.
Nascida em 12 de junho
de 2005, em Tietê, Vitoria estuda na Escola Estadual “Plínio Rodrigues de Morais”.
No handebol, integra a categoria Infantil jogando pela
posição de central.
Entre os títulos conquistados estão:

2018 - vice-campeã da Série Prata (Cadete);
2019 - vice-campeã da Série Ouro (Infantil);
2020 - vice-campeã da
Liga de Handebol do Estado
de São Paulo (Lhesp).
NOSSA FOLHA - Enquanto atleta, como você se define no handebol?
VITORIA - Eu me defino como uma atleta focada
e presta muita atenção nos
técnicos Fábio Vidotto Beloto
e Gustavo Prado. Além disso,sempre procuro formas de
me desenvolver, evoluindo
em cada treino.
NOSSA FOLHA - Como

iniciou na equipe de handebol? Teve alguma influência?
VITORIA - Eu iniciei na
equipe de handebol por volta de 2016/2017, com a influência do meu irmão Vitor
William.

NOSSA FOLHA - Quais
são os maiores desafios pessoais neste esporte?
VITORIA - Abdicar de
momentos e ainda alcançar
rendimento escolar. Também
é um desafio ter uma alimentação controlada.

NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
VITORIA - Eu amo quando tem concentração dentro
da quadra e o jogo está no
ritmo perfeito.
Ja não curto muito quando há alguma briga ou qualquer desentendimento entre
as equipes e seus atletas em
quadra.

NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio e Gustavo ?
VITORIA - Para mim, a
importância deles é enorme.
Para sermos grandes atletas,
precisamos dos dois, assim
como do trabalho técnico desenvolvido para nos fortalecer a cada treino ou jogo.
NOSSA FOLHA - Qual a

Onde Anda Você?

Maria de Lourdes
Dal Pozzo Orsolini, a
Lurdinha de Cadi
Em um passado não tão
distante, lindas moças encantavam a cidade de Tietê.
Além de alunas empenhadas
e filhas dedicadas, eram jogadoras da equipe de vôlei,
admiradas pelo talento e pela

determinação tão marcantes.
Entre tantas jovens inesquecíveis, lá estava Maria de
Lourdes Dal Pozzo Orsolini, a
filha de Ida Milanelo e Roque
Henrique Dal Pozzo e esposa
de Cadi Orsolini.
Quando conheci a tieteense Lurdinha, nascida na Bela
Vista, bairro onde morei por
um bom período, ela, embora
jovenzinha, já era excelente levantadora em quadra.
Como sempre foi uma
mulher dinâmica, Lurdinha
até hoje pratica vôlei, inclusive, em 2014, ela e suas companheiras da Terceira Idade
tornaram-se campeãs do vôlei
adaptado em São Roque.
Advogada com escritório
no Edifício Ouro Verde, na
Lara Campos, Lurdinha casou-se com Cadi Orsolini, criou
seus filhos Rafael e Dingue e,
hoje, tem seus netos Gustavo,
Beatriz, Marina e Arnaldinho,
seus maiores amores.
Aquela menina lá do passado, que hoje vejo uma mulher
vencedora, não poderia seguir
outro caminho a não ser este.

Vinda de família muito conhecida, seu pai Roque e seus tios
foram donos da antiga linha
de ônibus que fazia o trajeto
Tietê/Porto Feliz. Além deles
todos, tenho saudades do seu
avô Bepim. Também jamais me
esqueci dos meus vizinhos da
Bela Vista: Ricardo Cagali, Clorinda, José Martim, sargento e
Landim, zelador do Comercial
Futebol Clube.
Minha eterna admiração
por todas essas pessoas, inclusive, por Lurdinha, se estendendo a Cadi Orsolini, incrível meia-esquerda que tive
o privilégio de estar junto em
campo em um tempo de boas
recordações.
Juntos, este casal construiu
uma linda história de amor, de
lealdade e união. Como gratidão e respeito, deixo aqui
meus aplausos a essa família
que ajuda muitas pessoas em
Tietê. Também mando o meu
abraço para todas as belas veteranas de 1981.
PIADINHA DA SEMANA
- O marido bêbado chega em
casa às 5 horas da madrugada

oportunidade o handebol
lhe proporcionou?
VITORIA - Várias! Disciplina, pontualidade com horários, educação, respeito e
competitividade.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
VITORIA - As minhas expectativas são de que os atletas voltem com tudo, porém,
com mais respeito. Espero
que a nossa equipe Handebol
Tietê Biatex possa jogar todas as competições com foco
e força, sem qualquer desânimo e sempre com a cabeça
erguida.

Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

EQUIPE DE VETERANAS DO VÔLEI DE TIETÊ EM 1981
Em pé: Olga Maria Assumpção, Celita Fleury Madeira Goldoni, Cleide Cardia Evangelista,
Maria de Lourdes Dal Pozzo Orsolini e Maria Helena Dal Pozzo Santarossa.
Agachadas: Marilda Santa Rosa, Maria Cristina Pasquoto, Luci Milanelo e Maria Inez Leite
e a mulher, na porta esperando, fala:

- “A festa estava boa, né?”
O marido responde:

- “Se você que não estava
lá achou boa, imagina eu!”

jornalnossafolha.com.br
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17 E 18 DE OUTUBRO
DROGA RAIA - (15)3282-4046
DROGAVENIDA - (15)3282-2041
ALTERAÇÕES VISUAIS

Pandemia gera onda de problemas oculares
Condição mundial obrigou jovens a ficaram ainda mais tempo diante de celulares, tablets e computadores para aulas e lazer online
O número crescente de
casos de crianças e adolescentes com miopia tem preocupado profissionais que
cuidam da saúde visual. Pessoas com miopia conseguem
ver objetos próximos com
nitidez, mas os distantes são
visualizados como se estivessem embaçados, desfocados.
Segundo o Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria (CBOO), a pandemia de
coronavírus, que obrigou os
jovens a ficarem ainda mais
tempo diante de celulares,
tablets e computadores, pode
gerar uma onda de pessoas
com problemas que, se não
tratados previamente, podem
se transformar em alterações
oculares e visuais graves.
“O optometrista é o profissional que atua no atendimento primário da saúde da
visão. Estamos observando
um aumento bastante grave
de casos de problemas oculares. A grande maioria é
tratável, sem necessidade de
intervenções invasivas. Todavia, sabemos que grande
parte desses pacientes, principalmente jovens, não está
tendo esse cuidado, e isso é
muito preocupante, pois tem
repercussão direta na vida
desses adolescentes e crianças”, destacou a presidente
do CBOO, Eriolanda Bretas.
De acordo com o Ministério da Saúde, 30% das crian-

ças em idade escolar no Brasil apresentam problemas de
visão, que, quando não diagnosticados, afetam o aprendizado e podem até ser causa
de evasão escolar.
Já a Organização Mundial
da Saúde (OMS) apontou a
miopia como a epidemia do
século e prevê que, no próximo ano, cerca de 35% da
população esteja sofrendo
com o problema de visão.
Em 2050, o número de casos
pode alcançar 52%. Mas segundo a OMS, de 60% a 80%
dos casos são evitáveis ou
tratáveis, bastando diagnosticar e tratar precocemente.
Diferente do técnico em
óptica, responsável por receber a receita e transferi-la
para o equipamento que produz a lente ou os óculos, os
profissionais optometristas
têm formação de nível superior e estão habilitados para
avaliar a condição de todo o
sistema visual, aferindo sua
integridade e sinais de deficiência visual que possam
ser corrigidas com o uso de
óculos, lentes de contato ou
reabilitação visual. Esses profissionais estão aptos a identificar doenças que necessitem da intervenção médica,
quando o paciente é encaminhado ao corpo clínico.
CUIDADOS - Limitar o
tempo de uso de aparelhos
eletrônicos a, no máximo, 2

Arquivo Nossa Folha

COVID-19

Isolamento aumenta
casos de obesidade

A OMS apontou que, em 2021, 35% da população
mundial terão problemas na visão
horas por dia, fazer intervalos a cada 30 minutos de uso
de dispositivos eletrônicos.
Manter o ambiente bem
iluminado e de preferência
com luz natural, manter a distância de, no mínimo, 40cm
da tela durante o uso (quanto maior a tela mais afastada
deve estar dos olhos).
Incentivar a prática de atividades ao ar livre.
Manter uma alimentação

saudável rica em vitaminas.
SINAIS DE ALERTA - Coceira nos olhos, dores de
cabeça, olhos vermelhos, lacrimejamento, ato de fechar
um pouco os olhos para ver
melhor, ato de inclinar a cabeça para os lados para focar,
dificuldade de concentração,
leitura deficiente e necessidade de estar próximo da TV,
celular ou leitura para ver
melhor.

A obesidade é uma doença
crônica que pode iniciar ainda
na infância e trazer diversos
prejuízos para a vida adulta,
como diabetes, hipertensão,
colesterol alto e problemas
psicológicos. Segundo o Ministério da Saúde, 13% dos meninos e 10% das meninas entre 5
e 19 anos sofrem com a obesidade ou sobrepeso no Brasil.
Desse modo, os especialistas alertam para o aumento do
risco de desenvolver a doença
durante o isolamento social.
Com a chegada da pandemia
do coronavírus, as crianças sofreram grandes mudanças em
sua rotina e o descuido com
a alimentação, assim como a
falta de atividades físicas se
tornaram ainda mais comuns.
A endocrinologista pediátrica Gabriela de Carvalho
Kraemer lembrou que é fundamental que os pais estejam
alertas e incentivem os bons
hábitos aos filhos. “Eles podem fazer isso priorizando o
consumo de alimentos preparados em casa, oferecer frutas
frescas e sair um pouco da
frente das telas como o celu-

lar”, enfatizou.
A especialista ainda destacou que a obesidade pode
acarretar problemas de baixa
autoestima. “A criança percebe que é diferente dos amigos
porque está acima do peso e
futuramente isso pode causar
distúrbios como anorexia e bulimia. Mas além disso, ainda temos complicações ortopédicas
como desvios de coluna e de
joelho, apneia do sono, hipertensão e diabetes”, concluiu.
Com o distanciamento social, quem realizava exercícios
físicos na rua, na escola e em
academias por exemplo, precisou parar. “Em crianças e adolescentes temos um fator agravante que é o crescimento dos
ossos, e eles são alongados utilizando todos os movimentos
das articulações. Então, o ganho de peso e a falta de preparo físico causarão dificuldades
a eles na volta à normalidade”,
disse o ortopedista pediátrico
Evando José Aguila Gois.
Mas dá para se movimentar
em casa, colocar as crianças
para se exercitar junto e aproveitar o momento em família.

PANDEMIA

ALERTA

Lesões e acidentes
domésticos crescem 30%

Calor extremo aumenta risco Saiba como cuidar dos
de ataque cardíaco e derrame portadores de Alzheimer

O confinamento durante
a pandemia aumentou as lesões e acidentes domésticos.
De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), durante o período de isolamento
social, o número chegou a 30%
- a maioria dos casos são entre
pessoas acima de 65 anos - os
acidentes são causados por
quedas ao realizar tarefas de
manutenção doméstica como
subir em cadeiras e escadas.
Além disso, a prática de
exercícios físicos realizados
em casa, também colaborou
para o aumento de lesões desde o início da pandemia, já que
muitas pessoas começaram a
realizar atividades físicas em
casa, por aplicativos ou aulas
online. Segundo a fisioterapeuta Aline Caniçais, as lesões
mais comuns acontecem nos
joelhos, tornozelos, lombar e
quadril. “As improvisações ao
realizar atividades das quais
as pessoas não estão acostumados podem ocasionar quedas e causar fraturas, luxações
e entorses”, explicou.

As altas temperaturas vêm
castigando a população do
País nos últimos dias. A sensação de desconforto causada
pela baixa umidade do ar traz
indisposição, falta de apetite,
sensação de boca seca e muito
calor. Temperaturas extremas
não fazem bem para a saúde e
os médicos orientam a hidratação constante, uso de roupas
leves e evitar exposição ao sol
entre 10 e 16 horas. Além destes cuidados básicos, precisa-se ficar atento a outros sinais
do corpo, é o que recomenda
o cardiologista Augusto Vilela.
“Dias extremamente quentes como os que estamos
passando elevam o risco de
complicações por doenças
cardiovasculares, em especial
para aqueles que já apresentam algum problema cardíaco.
Se a pessoa notar que está com
os batimentos cardíacos acelerados, dor no peito, dor de cabeça ou tontura, é importante
procurar ajuda médica, pois
estes sintomas aliados ao forte
calor podem indicar um risco

A fisioterapeuta orientou
que sempre é importante observar a carga, não tente fazer
algo que seu corpo não suporta. É normal sentir um cansaço
muscular nos primeiros dias,
mas se a dor for muito forte,
significa uma lesão, é necessário suspender exercícios na região lesionada. Tente manter a
postura de maneira adequada,
não compense o peso, quando
possível faça em frente a um
espelho. As principais regiões
em que se deve evitar sobrecarregar são pescoço, coluna e
joelhos.
“Tente executar com perfeição os exercícios, tenha
consciência do seu corpo e
como ele está se posicionando.
Caso tenha dificuldade, observe melhor antes de executar.
Durante a execução, observe
como seus músculos se comportam e se você sente uma
sobrecarga em algum local do
corpo. Caso não sinta nenhuma dor, continue seguindo as
orientações”, aconselhou Aline
Caniçais.

DOENÇA DEGENERATIVA

de infarto ou AVC”, alertou.
Quando a temperatura ambiente está elevada, a pressão
arterial pode cair e a frequência cardíaca aumentar, e essa
combinação eleva as chances
de uma pessoa que tem problemas cardíacos apresentar
um quadro de saúde mais grave. “Uma das maneiras de se
prevenir é estar com o acompanhamento médico em dia.
Consultas, exames e uso de
medicamentos deve ser feito
de acordo com a recomendação médica. Conseguir permanecer em um ambiente com a
temperatura controlada por
algumas horas, fazendo uso
de ventilador ou ar-condicionando, ajuda a melhorar a sensação de desconforto causada
pelo calor”, recomendou.
Além disso, ainda segundo
Vilela, muitos idosos não bebem água frequentemente e
usam diurético para controle
de pressão. “Nesse contexto,
aliado a altas temperaturas há
um risco grande de desidratação grave”, completou Vilela.

A doença de Alzheimer é
um transtorno neurodegenerativo que, geralmente, atinge
pessoas com mais de 65 anos
e afeta as funções cognitivas,
como a memória do paciente.
A doença é grave e cada vez
mais comum na sociedade.
Segundo a Alzheimer’s
Disease International (ADI),
organização mundial de suporte aos portadores da doença e seus familiares, cerca de
36 milhões de indivíduos são
portadores da enfermidade no
mundo e as projeções apontam um crescimento de 85%
de casos até 2030. Por isso, em
2017, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) aprovou um
Plano de Ação Global, adotado
por 194 países, para combater
a doença e ressaltar a necessidade urgente de respostas
por parte da saúde pública em
relação ao cuidado e apoio às
pessoas com demência.
Devido à condição grave da
doença, o apoio familiar é fundamental para quem possui
Alzheimer. Mas ser cuidador

INDICADOR PROFISSIONAL
FONOAUDIÓLOGA

CIRURGIÕES - DENTISTAS

pode ser tarefa difícil e frustrante que exige estrutura familiar para atender o paciente
e a tornar o cuidar um ato de
amor.
O QUE FAZER - Aposte no
afeto e não se afaste, a doença
é progressiva sendo necessário
o acompanhamento médico e
familiar. O paciente precisa de
suporte e, acima de tudo, receber o carinho dos familiares;
Não se culpe ou se sinta
impotente pela doença, mas
busque fazer o possível para
ajudar;
Busque informações sobre
a doença, a melhor maneira de
compreender o familiar portador de Alzheimer é entender
suas limitações e dificuldades.
Além de entender como se
comportar em determinadas
situações;
Procure apoio em entidades especializadas em Alzheimer. É importante conversar
sobre a situação com quem enfrenta o mesmo; os prejuízos
da doença podem ser enfrentados e diminuídos.

Sexta-feira, 16 de outubro de 2020

jornalnossafolha.com.br

9

SELEÇÃO ROSA

fique sabendo

Diversos vinhos e espumantes com
preços especiais para você.
Procure em nossa adega.
Aproveite e comemore a vida.
“ÚLTIMOS DIAS”

Vino di Vita - o melhor sabor para sua vida.

ENTREVISTA

Para Basílio, os servidores devem ser respeitados
O candidato do MDB acredita que o gestor público tem a obrigação de oferecer condições para que estes possam exercer sua função com dignidade
Por ordem alfabética como
critério de definição, a partir
desta edição, o jornal Nossa
Folha entrevistará os candidatos a prefeito de Tietê. Ideia é
registrar os principais projetos
de cada um perante os 30.332
eleitores.
O primeiro candidato da
disputa majoritária do pleito
eleitoral municipal de 15 de
novembro é do partido Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), antigo PMDB, Basílio
Sacconi Neto, que tem como
candidato a vice-prefeito Antônio José Viotto (Frafrá). Hoje,
ele apresentará seus projetos.
NOSSA FOLHA - Quem é
o senhor e qual o diferencial
diante dos demais candidatos? Além disso, justifique a
escolha do candidato a vice-prefeito.
BASÍLIO - Nasci e fui criado
no bairro São Roque. Lá iniciei
os estudos na escola mista. No
quarto ano primário, passei a
frequentar a escola “Luiz Antunes”. Também estudei na
Escola do Comércio, onde me
formei em Técnico em Contabilidade.
Ainda menino, trabalhei na
zona rural e, quando crescido,
por sete anos fui vendedor na
Casa Saconi. Após esse período, ingressei em uma agência
bancária, trabalhando nela por
outros seis anos. Devido aos
contatos que eu tinha com os
clientes e pelo bom atendimento prestado, fui convidado
a trabalhar na Frangolandia e
Ninho Verde por mais de 16
anos.
Na vida política, de 1993
a 1996, fui vice-prefeito de
Tietê junto de Angelo Uliana,
proprietário da Ninho Verde.
Também alcancei o posto de

prefeito nos anos de 1997 a
2000 e 2005 a 2008.
Quanto ao meu diferencial,
acredito que não cabe a mim
este julgamento. Ele cabe aos
cidadãos tieteenses, considerando todo serviço que prestei
à população em 12 anos de
vida pública, nos quais nunca
fui processado por improbidade administrativa. Como
homem público, sempre prestando contas aos munícipes,
além de deixar dinheiro em
caixa para os prefeitos que me
sucederam.
Escolhi o Frafrá como meu
vice-prefeito pelo seu caráter
e pelo trabalho prestado à cidade. Frafrá serviu ao nosso
município em vários segmentos. Foi coroinha, musicista,
maestro, doceiro, esportista
e sempre procurou ajudar às
pessoas.
NOSSA FOLHA - Como
candidato a prefeito, quais serão as suas cinco prioridades
e, se eleito, qual será o papel
do vice-prefeito?
BASÍLIO - Para nós, todos
os segmentos da Prefeitura
são importantes. É, claro, que
no momento que os problemas surgirem, nós indicaremos e escolheremos as prioridades. Para nós, o vice-prefeito
terá função ativa ao participar
de todas as decisões do Poder
Executivo.
NOSSA FOLHA - Como o
senhor considera os servidores públicos, sem os quais
não é possível administrar, e
que tipo de relação pretende
ter com eles?
BASÍLIO - Primeiramente,
os servidores públicos da Prefeitura e do Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto

Divulgação MDB

Para Basílio, o vice-prefeito terá função ativa ao
participar de todas as decisões do Poder Executivo
(Samae) devem ser respeitados. Sem eles nada no município aconteceria. São eles que
estão na linha de frente para
que tudo caminhe bem na administração pública desde os
serviços administrativos (que
são vitais para o planejamento
das ações) até os serviços gerais (que têm extrema importância para efetivar os planos
dos gestores).
Portanto, os servidores municipais devem ser valorizados
pelo vultoso trabalho prestado
à população, porém, muitas
vezes, são menosprezados e
tachados pejorativamente.
Sabemos das dificuldades
enfrentadas por eles e conhecemos suas necessidades, que
vão desde problemas estruturais nos locais de trabalho, em
que é precária ou inexistente a
oferta de insumos básicos aos
servidores; tem falta de equipamentos adequados para a
realização das tarefas; defa-

sados ambientes de trabalho,
cuja manutenção local foi esquecida; entre outros fatores
que dificultam a qualidade dos
serviços.
O gestor público tem a obrigação de oferecer aos servidores condições para que eles
possam exercer suas funções
com dignidade e não serem
colocados em segundo plano
pagando a culpa pela má gestão dos seus superiores.
NOSSA FOLHA - Muitos
moradores acreditam que
Tietê, em comparação as outras cidades, é um município
inoperante. Concorda?
BASÍLIO - Não falo inoperante, mais digo que estamos
em decadência se comparado
aos outros municípios da região. Isto é culpa dos últimos
gestores que levaram Tietê a
essa situação. Afirmo isso com
muita tristeza, pois sei como
entregamos o município em

31 de dezembro de 2008, ocasião em que havia muitos projetos em andamento e dinheiro em caixa para o prefeito que
me sucedeu pudesse continuar com as obras e benfeitorias
à nossa população. Isso pode
ser facilmente comprovado
junto ao Poder Executivo e ao
Samae. Afinal, todos têm direito ao acesso à informação.
É só solicitar aos órgãos competentes.

a obrigação do prefeito e, depois, procurar o Governo do
Estado e o Governo Federal
para pleitear verbas.
Em segundo lugar, contaremos com tieetenses influentes
para ajudarem a cidade.
Por fim, vamos procurar
pelos deputados que tiveram
votos em Tietê, independentemente de partidos, para que
eles possam retribuir, de alguma forma, junto aos eleitores.

NOSSA FOLHA - O que
será feito no seu governo
para acabar com o apoio político em troca de favores e
cargos públicos?
BASÍLIO - Simples, não os
praticando. Não compactuo
com a política de conchavos
em que se nomeiam secretários baseados em apoio e não
através da sua experiência..

NOSSA FOLHA - Como vai
ser seu plano de incentivo fiscal e financeiro às industrias
para colaborar com a geração
de novos empregos?
BASÍLIO - Já existe no município um plano fiscal e financeiro e sabemos das dificuldades deste momento para se
atrair novas indústrias, mas é
obrigação do prefeito e da sua
equipe lutar e usar de todos os
contatos para trazê-las e, assim, gerar renda e empregos.
Relembro aqui uma ação
importantíssima. No passado,
implantamos o Distrito Industrial de Tietê, que é prova viva
das nossas ações.

NOSSA FOLHA - Se eleito,
quem vai compor seu Secretariado? É possível assumir
compromissos não partidários antes da posse ou isso
será negociado após a eleição
municipal?
BASÍLIO - Não assumimos
compromissos com partidos
ou pessoas para formação
do secretariado, prática essa
feita todas as vezes que lá
estivemos. Após eleitos, conversaremos com o grupo para
a formação do Secretariado,
sempre escolhendo o melhor
para cada função considerando o currículo.
NOSSA FOLHA - Na prática, como buscará recursos estaduais e federais, se eleito?
BASÍLIO - Primeiramente
vamos elaborar projetos nos
segmentos de que a cidade
precisa, exercendo o direito e

NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é a estratégia de
comunicação com o eleitor
durante a campanha, considerando o cenário de pandemia.
BASÍLIO - Usar as redes
sociais, o horário eleitoral no
rádio, a distribuição dos materiais impressos nas casas, respeitando sempre o meio ambiente, além das caminhadas
em bairros, adotando sempre
os cuidados de segurança sanitária e distanciamento seguro, assim como as visitas aos
empresários para escutar suas
reivindicações e traçarmos o
melhor projeto para Tietê.

ELEIÇÕES 2020

Em Tietê, três ainda aguardam deferimento da candidatura
Em Tietê, de acordo com
o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), até o fechamento desta edição, os candidatos a
prefeito José Carlos Melaré
(PDT), Paulo de Souza Alves
Filho (PV) e Edivaldo Oliveira
de Jesus - Pepeu (Podemos)
ainda aguardavam posicionamento da Justiça Eleitoral
referente à aprovação do registro de suas candidaturas.
Já os candidatos Basílio
Saconi Neto (MDB), José Geraldo Fabri - Dau (Republicanos) e Vlamir Sandei (PSDB)
tiveram suas candidaturas

deferidas pela Justiça Eleitoral, conforme o TSE.
Em relação ao município
de Cerquilho, todos os cinco
candidatos a prefeito esperavam pela aprovação do registro da candidatura até o
fechamento desta edição.
Os postulantes ao cargo de prefeito da cidade são
eles: Aldomir José Sanson
- Aldo (PSDB), Agnaldo José
Vitor Atti - Bilu (Solidariedade), Diego Giuliano Sebastiani (Podemos), Manoel Santos
Cruz Filho - Professor Manoel
(PT) e Valdir Rocha de Olivei-

ra - Valdir do Estacionamento
(PDT).
Quanto à vizinha Jumirim, dos três candidatos à
Prefeitura, somente Benedito
Tadeu Fávero - Tadeu Fávero
(PSDB) aguardava pelo deferimento do registro de candidatura. Daniel Vieira (Democratas) e Rosangela Gama do
Nascimento - Rosa Nascimento (PTB) tiveram o registro deferido pela Justiça Eleitoral.
ELEITORADO - Neste ano,
conforme determinado pelo
TSE, as eleições municipais
ocorrerão nos dias 15 e 29

de novembro, considerando a
segunda data para as cidades
que terão segundo turno.
Ainda conforme o TSE,
Tietê tem 30.332 eleitores.
Já Cerquilho possui 36.106
eleitores, enquanto Jumirim
registra 2.386 eleitores.
SALÁRIOS DOS POLÍTICOS - O jornal Nossa Folha
traz o valor dos salários de
prefeitos e vices de Tietê, Cerquilho e Jumirim.
Em Tietê, com 42.517 habitantes, o salário bruto do
chefe do Poder Executivo é de
R$13.777,94, e do vice-prefei-

to R$6.565,39.
Com 49.802 moradores,
Cerquilho possui o maior salário bruto entre os três municípios. Lá o prefeito recebe
R$22.061,20 e o vice-prefeito,
R$2.831,14.
Hoje com 3.418 habitantes, Jumirim paga ao prefeito
R$9mil e para o vice-prefeito,
R$3,5mil.
Sobre os salários dos vereadores e presidentes das Câmaras destas três cidades, as
informações são as seguintes:
em Tietê, o valor bruto sem
descontos de um vereador é

R$2.276,36 e, do presidente
da Câmara, R$5.311,50.
Em Cerquilho, o vereador
recebe R$2.831,16, sendo que
o salário do presidente é de
R$3.559,21.
Na vizinha Jumirim, os
vencimentos de cada vereador
somam R$1.500,00 enquanto
que do presidente da Câmara,
R$3.500,00.
Vale lembrar que qualquer
cidadão interessado pode
consultar esses dados ao
acessar os sites das Câmaras
Municipais, através do Portal
da Transparência.

PERÍODO ELEITORAL

VOCÊ SABIA?

REGRAS

Entidades não autorizam
uso de nome em campanha

Grupo de risco terá horário
preferencial para votar

Confira o que é proibido e
o que é permitido

Devido às eleições municipais do próximo 15 de novembro, a Santa Casa de Misericórdia de Tietê, sendo uma
entidade filantrópica, privada
e sem fins lucrativos, emitiu
comunicado oficial à população que o hospital não abraça
causa partidária alguma, não
sugere voto para candidato
nem autoriza a utilização de
seu nome em qualquer tipo de
propaganda política.
LAR SÃO JOSÉ - Também
em virtude da ocorrência das
eleições municipais e de determinados candidatos de
Cerquilho estarem fazendo
uso do nome da entidade para
campanha política, o Lar São
José veio a público esclarecer
que não autoriza, sob hipótese alguma, o uso do seu nome
por qualquer candidato com
objetivo de se obter votos ou
mesmo receber benefícios pessoais de espécie alguma.
AVAC - Nesta semana, a
Associação Voluntários Anônimos de Cerquilho (AVAC) também emitiu comunicado por
meio das redes sociais para
ressaltar que, em razão dos
inúmeros convites para reuniões com candidatos, não auto-

Para o grupo de risco de
contágio da covid-19, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE)
reservou um horário preferencial, das 7 às 10 horas, para o
eleitor. Contudo, o horário não
é exclusivo e a votação vai estar aberta a todos os eleitores.
O voto não é obrigatório
para maiores de 70 anos, mas
o grupo de risco para o contágio da covid-19 começa aos 60
anos. Por esse motivo, muitos
eleitores estão com receio de ir
às urnas.
Ainda segundo o TRE, as
equipes vão precisar seguir
uma série de protocolos de higiene e orientar os eleitores a
fazer o mesmo, como manter
o distanciamento.
O voto não é facultativo,
portanto, o eleitor com menos
de 70 anos, tem de votar. Se
não votar, precisa justificar.
Quem não votar e não justificar dentro do prazo de 60
dias, leva multa de R$3,51, e
fica com o título irregular - não
consegue, por exemplo, se inscrever em concurso público,
tirar passaporte ou RG.
“As filas, elas serão organizadas, inclusive, com marcação no chão, com distancia-

riza o uso do nome da AVAC
para qualquer benefício referente às eleições municipais
de 15 de novembro, bem como
candidato algum está autorizado a levantar a bandeira de
defensor da causa animal em
nome da AVAC.
LEMBRETE - Em virtude
das eleições municipais, políticos e agentes públicos devem observar uma série de
condutas. De acordo com a Lei
9.504/1997, no período eleitoral, são proibidas aos agentes
públicos, servidores ou não,
certas condutas tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais.
O propósito é impedir que
agentes públicos utilizem-se
da máquina governamental,
realizando condutas que, por
presunção legal, possam afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos,
independentemente da sua repercussão. Logo, a configuração das condutas vedadas aos
agentes públicos ocorre com a
mera prática de atos elencados
na Lei das Eleições, sendo desnecessária a comprovação da
sua potencialidade.

Divulgação

mento de, aproximadamente,
um metro entre uma pessoa e
outra. Não haverá contato físico com os mesários. Ela irá exibir o seu documento. Eleitor
sem máscara não pode votar.
Os mesários também usarão
máscaras, usarão faceshield e
também utilizarão o álcool gel
e o álcool líquido para desinfecção das mãos e objetos”,
disse Waldir Sebastião de Nuevo Campos, presidente do TRE
de São Paulo.
Campos afirmou, ainda,
que quem não votar precisa
justificar a ausência. “Ele terá
um prazo, depois da votação,
de 60 dias. Ele pode acessar
um aplicativo que é denominado de E-Título e, através desse
aplicativo, ele vai fazer a sua
justificativa”, orientou.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem divulgado as regras para as eleições 2020 no
Brasil, que ocorrerão em 15 e
29 de novembro, 1º e 2º turno,
respectivamente. Desse modo,
o jornal Nossa Folha traz as
referidas determinações estabelecidas para este pleito eleitoral.
PROPAGANDA
ELEITORAL - A divulgação paga, na
imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso são permitidas até 13
de novembro, antevéspera das
eleições.
OFENSA À HONRA OU À
IMAGEM - É crime a contratação direta ou indireta de grupo
de pessoas para enviar mensagens ou fazer comentários na
internet para ofender a honra
ou a imagem de candidato,
partido ou coligação. Também
incorre em crime quem for
contratado para fazer isso.
PROPAGANDA PROIBIDA
NA RUA - É proibido fazer propaganda de qualquer natureza
(incluindo pinturas, placas,
faixas, cavaletes e bonecos)
em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais,
templos, ginásios e estádios,

ainda que de propriedade privada. A proibição se estende a
postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes e paradas de ônibus, árvores, muros
e cercas.
PROPAGANDA NA RUA É permitido colocar bandeiras
na rua, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e
veículos, no período entre 6
e 22 horas. Também é permitido colar adesivo (de 50cm
por 50cm) em carros, motos,
caminhões, bicicletas e janelas
residenciais.
PROPAGANDA EM VEÍCULOS - “Envelopar” o carro
com adesivo com propaganda
eleitoral está proibido. No máximo, poderá ser adesivado o
para-brisa traseiro, desde que
o adesivo seja microperfurado, ou colocar em outras posições adesivos que não passem
de meio metro quadrado.
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES - Durante a campanha
eleitoral, é vedado ao candidato ou comitê confeccionar e
distribuir aos eleitores camisetas, chaveiros, bonés, canetas,
brindes, cestas básicas ou outros bens.
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O namorado Renan e os
familiares parabenizam
Giovanna Coppini
Ercolin pela nova idade
festejada ontem, dia 15

Elias Costa assopra
velinhas nesta sexta,
16 de outubro, junto
dos filhos, dos netos e
dos bisnetos

Bolo desta sexta, dia 16,
será para Eloisa Albino,
que brinda a data com o
o marido, os filhos,
os netos e família

Geraldinho Café muda
de idade hoje, 16 de
outubro, e festeja mais
um ano de vida com a
esposa e os filhos

Isabella Mazzer Moura
Albino aniversaria hoje,
dia 16, ao lado do marido
Gustavo e dos filhos
Filippo e Lorenzo

Ivanete Dal Coleto faz
aniversário junto do
marido Nei, dos filhos
Renan e Raissa e família
na quarta, 16 de outubro

Luciano Bettini rasga
folhinha hoje, dia 16, na
companhia da esposa
Flávia Persona, da filha
Isadora e familiares

Os pais Felipe e Débora e
os irmãos Martina e Luca
parabenizam Matteo dos
Santos pelo aniversário
nesta sexta, dia 16

Maria Fernanda Sandei
Melo Coan comemora
nova idade nesta sexta,
16 de outubro, e recebe
o carinho dos familiares

Pricila Bellucci assopra
velinhas nesta sexta,
dia 16, na companhia da
mãe Rosana, do irmão
Evandro e da família

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

Samanta Biscalchim
aniversaria hoje, dia
16, ao lado do marido
Robson e dos filhos
Samara e Renan

Sirlei Scudeler Silva
celebra a vida nesta
sexta, dia 16, junto do
marido Aguinaldo (Tuka)
e da filha Flávia

Os parabéns desta sexta,
dia 16, são para Tatiana
Bazo Ré, que brinda com
a mãe Rosangela, a irmã
Carolina e família

Bruno Bonelli Stampone
troca de idade amanhã,
dia 17, na companhia da
família e do pessoal da
Prefeitura de Cerquilho

Josi Rochel celebra mais
um ano de vida neste
sábado, 17 de outubro,
ao lado do marido Junior,
dos filhos e familiares

O marido Ariovaldo e as
filhas Gabriela e Michelle
felicitam Neusa Maria
da Silva pelo aniversário
amanhã, 17 de outubro

Bolo deste sábado,
17 de outubro, será
para Nilce Tezotto, que
comemora a data com o
marido Jair e a família

Salvador Fermiano,
funcionário da Rede
Cybelar, comemora nova
idade neste sábado,
17 de outubro

Sílvio Foltram reúne a
esposa Daiani, a filha
Manu e família para
festejar a data especial
amanhã, 17 de outubro

Sisnando de Luca
Junior vai receber os
cumprimentos dos
familiares e amigos
amanhã, 17 de outubro

Taísa Thomé aniversaria
amanhã, dia 17, com a
filha Kananda, os pais
Moacir e Marisa e os
irmãos Flavio e Natan

Adriana Amadio Salvador
brinda mais um ano
neste domingo, dia 18,
com o marido Nei e os
filhos Adrielly e Douglas

Andréa Milanelo
receberá as felicitações
dos pais Ademir e Odete
e do irmão Adriano neste
domingo, dia 18

Celina Vidotto Bergamin
será festejada pelos
filhos, pelas noras, pelo
genro e pelos netos
neste domingo, dia 18

Danielle Fernandes
assopra velinhas neste
domingo, 18 de outubro,
ao lado do marido Fábio
e da filha Laura

Dayane Pizzol rasga
folhinha neste domingo,
18 de outubro, na
companhia do marido,
dos filhos e familiares

Os filhos, os netos e a
família cumprimentam
Dorian Garcia pelo
aniversário neste
domingo, 18 de outubro

Felipe Magalhães muda
de idade neste domingo,
18 de outubro, e vai
receber os parabéns da
família e dos amigos

Os pais Cristina e
Célio, a irmã Isabela e
o namorado Maurício
felicitam Gabriela Dalava
neste domingo, dia 18

Giani Gardenal
aniversaria no domingo,
18 de outubro, e ganha
beijos do marido Edson
Fabbre e dos filhos

Leandro Provasi
brinda nova idade neste
domingo, 18 de outubro,
e recebe os parabéns
dos familiares e amigos

A esposa Sueli, os filhos
Shirley, Sheila, Lauro e
Luís Henrique e os netos
felicitam Luís Paladini
neste domingo, dia 18

Luciana Jacinto rasga
folhinha neste domingo,
18 de outubro, junto do
marido Adriano e dos
filhos Adrian e Luise

A esposa Teresa, a
filha Adrieli e o genro
Fernando parabenizam
Nivaldo Marques neste
domingo, 18 de outubro

Patricia de Toledo
Morais vai aniversariar
neste domingo, 18 de
outubro, e receberá os
cumprimentos da família
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Ryan Chagas apaga
velinhas neste domingo,
18, ao lado dos pais
Rodrigo e Regiane e das
irmãs Mayara e Yasmin

Selma Ruy receberá os
parabéns do marido
João, do filho João Vitor,
familiares e amigos
neste domingo, dia 18

Bolo do domingo,
dia 18, será para Silvia
Coutinho, que festeja
com o marido Pedro e os
filhos Diego e Bruna

A esposa Carla, os filhos
Ana Laura e Ricardo e a
mãe Olga parabenizam
Silvinho Sanson
neste domingo, dia 18

Swellen Garcia ganha
abraços do marido
Douglas Marafante e
dos familiares neste
domingo, dia 18

Tânia de Luca celebra
nova idade no domingo,
dia 18, com o marido
Rogério e os filhos Thales,
Thauani e Thamie

Thais de Andrade
muda de idade neste
domingo, 18 de outubro,
na companhia dos
familiares

Os pais Diva e Vânia e
a irmã Aline felicitam
Alessandra de Moraes
pelo aniversário nesta
segunda, dia 19

Carolina Torres Mathias
será festejada pelo
marido José Márcio
e pelos filhos nesta
segunda, 19 de outubro

Diva Sbompato completa
mais um ano de vida
nesta segunda, 19 de
outubro, junto da filha
Danieli e dos familiares

Erico Gaiotto Marceri
aniversaria na segunda,
dia 19, com a esposa
Simone e os filhos
Giovanni e Ana Laura

Bolo da segunda, 19 de
outubro, será para Grazi
Cardoso, que comemora
a data especial ao lado
dos seus familiares

Os pais Kátia e Newton
e o irmão Thomás
parabenizam Ísis
Bortolaso Simonetti na
segunda, 19 de outubro

Zezinho Tavares festeja
mais um ano de vida
nesta segunda, dia 19,
e recebe o carinho da
filha Yara e família

Maria Angela celebra
nova idade na segunda,
19 de outubro, ao lado
do marido, dos filhos,
dos netos e familiares

Marisa Lavorenti Thomé
assopra velinhas na
segunda, dia 19, junto
do marido Moacir, dos
filhos e da neta Kananda

Marcos Bellucci rasga
folhinha na segunda,
19 de outubro, ao lado
da esposa Adriana e das
filhas Sophia e Helena

Odete Lopes comemora
mais um ano de vida na
segunda, dia 19, com o
marido, os filhos, genros,
netos e os familiares

Sidney Tadeu completa
aniversário na segunda,
19 de outubro, na
companhia da esposa
Isabel e dos filhos

Tales Eduardo Fleury
aniversaria na segunda,
19 de outubro, junto da
filha Raysa, da mãe Vera
e de toda a família

Vinícius Bertola recebe
os cumprimentos
especiais dos familiares
e dos amigos nesta
segunda, 19 de outubro

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

Cida Cancian será
festejada pelo marido
Gê, pelos filhos Fernanda
e Thiago e familiares na
terça, 20 de outubro

Cidinha Foresto muda
de idade na terça, 20 de
outubro, na companhia
dos filhos Marina, Murilo
e Vinicius e da família

Juliano Ciconelo assopra
velinhas na próxima
terça, 20 de outubro,
com a esposa Luciana
Vilela e os familiares

Luiza Lara celebra mais
um ano de vida nesta
terça, 20 de outubro,
na companhia do marido
Mário Sérgio e da família

Maria Diniz Martins
aniversaria na terça,
20 de outubro, ao lado
do marido Gerson e
da filha Denise

Renata Mateus Morandim
rasga folhinha na terça,
20 de outubro, com o
marido Wagner, a filha
Helena e a família

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

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

Cassia Calmon
será festejada pelos
familiares e pelos amigos
na próxima quarta,
21 de outubro

Guilherme Ribeiro, filho
da Maria Helena e do
Edson, muda de idade na
quarta, 21 de outubro,
ao lado da família

João Gabriel Regonha
aniversaria na quarta,
dia 21, na companhia
dos pais Jr. e Daniele e
do irmão Pedro Henrique

João Foltran comemora
mais um ano de vida na
quarta, dia 21, ao lado
da esposa Letícia, da
filha e dos familiares

Juliano Schincariol será
festejado pela esposa
Suelen Citroni, pelo filho
Giovanni e família na
quarta, 21 de outubro

Lurdes Bacili recebe
os parabéns de todas
as amigas do Lar São
Vicente de Paulo na
quarta, 21 de outubro

Mariazinha Finatti de
Arruda recebe flores e
telefonemas pelo seu
aniversário na quarta,
21 de outubro

A esposa Dani, o filho
Miguel, o pai Moacir e
familiares parabenizam
Mateus Angeli na quarta,
21 de outubro

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

Nítida Fernandes celebra
mais um aniversário na
quarta, 21 de outubro,
e recebe o carinho dos
familiares e amigos

Vania Milanelo rasga
folhinha na próxima
quarta, 21 de outubro,
e comemora a data
especial com a família

Sthefani Teixeira
Salandin completa nove
anos na quarta, dia 21,
junto dos pais Marcos e
Izauri e da irmã Carolina
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Carlota de Toledo faz
aniversário na quinta,
22, com o marido Sérgio,
a filha Raquel, o genro e
os netos Isabel e Caio

Os pais Adenilza e Davi,
os irmãos e o namorado
parabenizam Daiane
Souza pelo aniversário
na quinta, 22 de outubro

Pedro Henrique, filho
do Ricardo Trevisam e
da Carolina Del Ben, faz
dois anos na quinta, 22,
junto dos pais e família

Festa da quinta, dia 22,
será para Priscila Nunes,
que troca de idade ao
lado do marido Lucas,
do filho Ravi e família

Leandro Cardia vai
assoprar velinhas na
quinta, 22 de outubro,
e receberá os parabéns
dos familiares

Maria Fernanda vai
assoprar velinhas na
quinta, dia 22, com o
marido Bau e os filhos
Luís Antônio e Guilherme

Michele Maciel apaga
velinhas na quinta, 22 de
outubro, na companhia
de toda a família.
Receba as felicitações!

Os gêmeos Pietro e Enzo Tirabassi Gomes, filhos de
Ester Tirabassi e Marcelo Gomes, aniversariam na
próxima quinta, 22 de outubro, e comemoram a data
especial na companhia dos pais e dos familiares.
Recebam os cumprimentos do NOSSA FOLHA!

Romilda Campos vai
assoprar velinhas na
quinta, 22 de outubro,
na companhia do marido
Doni e do filho Lucas

Sergio Modanez
aniversaria na quinta,
22 de outubro, ao lado
da esposa Claudia e dos
filhos Camila e Lucas

Flávia Bággio rasga
folhinha na quinta, 22
de outubro, ao lado do
marido Marcelo, dos pais
Zé e Sônia e da família

BATIZADO

BATIZADO

BATIZADO

Pedro Valentim

Heitor Silva

Nicolas Cardoso

Thiago Barros Produções

Thiago Barros Produções

Thiago Barros Produções

Pedro Foltram Valentim, filho de Lúcia Helena Bertola Valentim e Ricardo Foltram Valentim e afilhado de Érika Cristina
Bertola e Fernando Vieira, foi batizado pelas mãos do diácono
Alexandre Cato no domingo, 11 de outubro, na igreja matriz da
Santíssima Trindade de Tietê.

Heitor Soncim Sousa Silva, filho de Eloana Aparecida Soncim
e Celso do Rosário Silva, recebeu o sacramento do batismo do diácono Alexandre Cato no domingo, 11 de outubro, na igreja matriz da Santíssima Trindade de Tietê, na presença dos padrinhos
Daniela Brasil Vieira Moraes e Eloi Nicolau Moraes Neto.

O diácono Alexandre Cato batizou Nicolas Pereira Cardoso, filho de Edimar Pereira da Costa e Andréia Maria Cardoso de Lara e
afilhado de Abel Cardoso de Lara e Eliane Diniz Antunes de Lara.
Cerimônia ocorreu no domingo, 11 de outubro, na igreja matriz
da Santíssima Trindade de Tietê.

Uma das grandes e constantes preocupações do jornal
Nossa Folha é a de estar sempre atualizado.
Para esta constante atualização, é necessário que toda a
equipe participe de encontros,
congressos, palestras e outras
formas que possibilitem uma
valiosa troca cultural entre nós,
do jornal Nossa Folha, e jornalistas de outros importantes
jornais do Brasil e do mundo.
Essa foto mostra nosso querido amigo e colunista José Mazzucatto, que participou do IV
Congresso Latino Americano
de Imprensa Católica, realizado
entre 15 e 20 de julho de 1969,
nas dependências da Pontíficia
Universidade Católica (PUC)
de São Paulo, reunindo importantes nomes do Jornalismo de

cipais finalidades da imprensa
que são: noticiar, informar, formar, instruir e divertir.
Uma bela recordação e uma
prova que o jornal Nossa Folha
sempre está à frente na busca
do melhor para seus leitores.

toda a América Latina.
José Mazzucattoo lembrou
que, durante este congresso,
foram discutidos entre outros
assuntos: o Desenvolvimento
da Imprensa Católica nos países da América, além das prin-

Rafael Pizol Catto
Engenheiro Civil
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BODAS

Julio e
Juliana

Tonela e
Alessandra

Inês e
Guto

Fábio e
Cíntia

Magali e
Douglas

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Julio Cesar Juarez
Amorim e Juliana Molina Floria
brindaram o 1º aniversário de casamento na segunda, 12 de outubro,
na companhia da filha Isabella e familiares. O Nossa Folha parabeniza
o casal pelas Bodas de Ametista!

Em Cerquilho, Antônio Scudeler
Filho (Tonela) e Alessandra Scudeler
celebraram um ano de união na segunda, 12 de outubro, e receberam as
felicitações da família e dos amigos.
Recebam do Nossa Folha as homenagens pelas Bodas de Ametista!

Em Tietê, Inês Moreli Toledo de
Moraes e Luís Augusto Toledo de Moraes (Guto) comemorarão 22 anos de
amor e cumplicidade hoje, 16 de outubro, ao lado dos familiares. O jornal
Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Turmalina Bicolor!

Em Tietê, os médicos Fábio Peres
Lima e Cíntia Angeli completarão 16
anos de matrimônio nesta sexta, 16
de outubro, junto dos filhos Letícia e
Tiago e família. Seguem os parabéns
do jornal Nossa Folha pelas Bodas de
Pérola de Água Doce!

Em Tietê, Magali Aparecida Spironelo Nicolosi e Douglas Nicolosi
festejarão 10 anos de casados nesta
sexta, 16 de outubro, e receberão os
parabéns da filha Karina e da família. O jornal Nossa Folha felicita o
casal pelas Bodas de Esmeralda!

Flávia e
Marcelo

Laura e
Rafael

Rafael e
Giovana

Cesar
e Kely

Guto e
Viviane

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em São Paulo, Flávia Scatena Bággio e Marcelo Batista da Silva brindarão cinco anos de casamento neste
sábado, 17 de outubro, na companha
dos familiares. O jornal Nossa Folha
parabeniza o casal pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Piracicaba, Laura Mariano Pizzol e Rafael José Andrade celebrarão
cinco anos de união neste sábado,
17 de outubro, com a filha Letícia e
família. Recebam do Nossa Folha as
felicitações pelas Bodas de Topázio
Imperial!

Em Tietê, Rafael Toledo de Moraes e Giovana Dal Pozzo comemorarão
cinco anos de amor e cumplicidade
amanhã, 17 de outubro, ao lado da
filha Giulia e dos familiares. O jornal
Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Cerquilho, Cesar Polano e Kely
Ribeiro completarão 12 anos de matrimônio neste sábado, 17 de outubro, junto dos filhos Lucas e Pedro e
família. Seguem os parabéns do jornal Nossa Folha pelas Bodas de Pérola de Opala!

Em Cerquilho, José Augusto Pereira (Guto) e Viviane Bellucci David festejarão 11 anos de casados amanhã,
17 de outubro, e receberão os parabéns dos filhos Larissa e Thomaz. O
jornal Nossa Folha felicita o casal
pelas Bodas de Almandina!

Mariana e
Aguinaldo

Tato e
Cristiane

Newton e
Kátia

Helena
e Éde

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Mariana Rodrigues da Silva e
Aguinaldo Soares brindarão cinco anos de casamento neste sábado, 17 de outubro, na companhia das filhas Catarina e Manuela. O jornal
Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de
Topázio Imperial!

Em Cerquilho, Tato Sebastiani e Cristiane Tirabassi Sebastiani celebrarão 23 anos de união
neste sábado, 17 de outubro, com a filha Laura
e a família.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Andaluzita!

Em Tietê, Newton Cesar Simonetti e Kátia
Bortolaso comemorarão 18 anos de amor e
cumplicidade neste domingo, 18 de outubro,
ao lado dos filhos Thomás e Ísis e familiares. O
jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas
Bodas de Quartzo Rutilado!

Em Tietê, Helena Akemi Ronchi e Edson Cancian Ronchi (Éde) completarão 34 anos de matrimônio neste domingo, 18 de outubro, junto
dos filhos Gabriela Tiemi e Edinho.
Seguem os parabéns do jornal Nossa Folha
pelas Bodas de Espodumênio!

Vinicius e
Tatiane

Daniela e
Cadu

Maria Luiza e
Zé Roberto

Nelson e
Elisabete

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Vinicius Battistuzzi Martins e
Tatiane Aparecida Júlio Battistuzzi brindarão
dois anos de casamento na terça, 20 de outubro, na companhia dos familiares.
O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Topázio Azul!

Em Cerquilho, Daniela Silva Soares Dal Pozzo e Carlos Eduardo Dal Pozzo (Cadu) celebrarão 13 anos de união na terça, 20 de outubro,
com o filho Luiz Henrique e família.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Ágata!

Em Cerquilho, Maria Luiza e José Roberto
Pereira Leite comemorarão 35 anos de amor e
cumplicidade na terça, 20 de outubro, ao lado
dos filhos Renata, Zezinho e Marina e dos netos
Ophelia e Waylon. O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Safira!

Em Tietê, Nelson Antônio Duran Garcia e
Elisabete Zanete Duran completarão 21 anos
de matrimônio na terça, 21 de outubro, junto
da família.
Seguem os parabéns do jornal Nossa Folha
pelas Bodas de Indicolita!

Célio e
Cristina

Tis e
Cida

João e
Sandra

Lucas
e Priscila

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Célio Luiz Dalava (Celinho)
e Eliana Cristina Rodrigues Dalava (Cris) brindarão 31 anos de casamento na quarta, 21 de
outubro, na companhia das filhas Gabriela e Isabela e familiares. O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Hiddenita!

Em Cerquilho, Luiz Antonio Souto (Tis) e Maria Aparecida Coan Souto (Cida) celebrarão 54
anos de união na quinta, 22 de outubro, com os
filhos Kátia e Neto, o genro Wilder, a nora Cristiane e os netos Wilder Jr. e Stefany. Recebam as
felicitações pelas Bodas de Opala de Fogo!

Em Tietê, João Carlos Pires Uliana e Sandra
Citroni Uliana comemorarão 32 anos de amor
e cumplicidade na quinta, 22 de outubro, ao
lado dos filhos Guilherme e Gabriel e família.
O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Rodolita!

Em Cerquilho, Lucas Viegas e Priscila Nunes completarão quatro anos de matrimônio
na próxima quinta 22 de outubro, junto do
filho Ravi e dos familiares.
Seguem os parabéns do jornal Nossa Folha
pelas Bodas de Cristal de Rocha!
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FESTA DE SANTA TERESINHA

Carreata percorrerá ruas do Centro e bairros de Tietê
Neste domingo, 18 de outubro, Dia Festivo de Santa Teresinha, a missa ocorrerá às 18 horas, sob Presidência do padre Alberto Pasquotto (C.Ss.R.)
Até este domingo, 18 de
outubro, com tema central
“Com Santa Teresinha, na esperança de melhores dias!”,
Santa Teresinha será festejada pela comunidade católica
de Tietê na igreja do Seminário.
Estas celebrações religiosas têm como enfoque a solidariedade pelos mais afetados
pela pandemia da covid-19, os
quais serão lembrados no tríduo através de depoimentos.
Nesta sexta, 16 de outubro, às 19h30, quem realizará a missa será o padre Santo
Candido, da Paróquia Santíssima Trindade, com o subtema
“Com Santa Teresinha, preparamos melhores dias na família!”. Nesta noite, as famílias
serão homenageadas e, como

gesto concreto, haverá arrecadação de gêneros alimentícios. A mensagem final ficará
a cargo de uma família.
Neste sábado, 17 de outubro, com o subtema “Com
Santa Teresinha, percorremos
com êxito os caminhos da
vida”, terá carreta pelas ruas
da cidade, com saída do Seminário às 16 horas. O roteiro
a ser percorrido será as ruas
dos Expedicionários, Bento
Antônio de Moraes, Antonio
Nery, Caio Gracco de Souza
Campos, Treze de Maio, dos
Expedicionários, Rafael de
Campos, Francisco de Toledo,
Curuçá, do Comércio, praça
Cornélio Pires, ruas José Joaquim, Paraíso, Bela Vista,
avenida Fernando Costa (Beira-Rio), ruas Júlio dos Reis,

Arquivo Nossa Folha

Tema deste ano é: “Com Santa Teresinha, na esperança de melhores dias!”
Presidente Kennedy, Narbal
Fontes, Bom Jesus, avenida
Amélio Schincariol, ruas Prefeito Elias de Moura, Rafael de

Campos, Largo São Benedito,
ruas dr. Palinuro, Lara Campos, João Marques, Tenente
Gelás, Onze de Agosto e dos

Expedicionários.
Neste domingo, 18 de outubro, Dia Festivo de Santa
Teresinha, a missa ocorrerá

às 18 horas, sob Presidência
do padre Alberto Pasquotto
(C.Ss.R.), com homenagem aos
devotos da santa e mensagem
final de agradecimento a ser
dada pelos festeiros.
Todas estas celebrações
serão transmitidas ao vivo
pela página do Facebook @seminariotiete.
FESTA DO DIVINO - Neste
ano, devido à pandemia da covid-19, a igreja matriz Santíssima Trindade, de Tietê, não
promoverá os tradicionais
pousos e almoços da Festa
do Divino Espírito Santo, que
teriam início neste mês de outubro.
Entretanto, o tríduo da festa e a missa campal, no dia do
Encontro das Canoas, em dezembro, serão mantidos.

EM TIETÊ

Sindicato Rural prossegue com os cursos profissionalizantes
Fotos divulgação Sindicato Rural de Tietê

A capacitação de Apicultura teve duração de cinco
dias, sendo dois fins de semana
O Sindicato Rural de Tietê,
sob Presidência de Tony Persona, realizou no domingo, 11
de outubro, o encerramento
do curso de Apicultura, com
apoio do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) e
do Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae).
Iniciativa contou com aulas
da instrutora Adriana Abdelnur, com duração de cinco dias,
sendo dois fins de semana.
“Agradecemos ao proprietário da chácara Filão de Ouro,

O curso de Pá Carregadeira ocorreu no Recinto
de Exposição “Luiz Uliana” (Fait)
José Luiz Tomazela Zamuner,
a Carlinhos Zamuner e aos
participantes”, destacou o presidente do Sindicato Rural de
Tietê, Tony Persona, que também agradeceu a Prefeitura de
Tietê, em especial ao secretário municipal de Serviços, Sid-

nei Machado (Catê), por ceder
o Recinto de Exposições “Luiz
UIiana” (Fait) para a realização
do curso de Pá Carregadeira,
bem como agradeceu a equipe
da Vigilância Sanitária pelo importante apoio.
PROCESSAMENTO ARTE-

As aulas de Processamento Artesanal de Carne Suína
terminam neste sábado, 17 de outubro
SANAL - O curso de Processamento Artesanal de Carne
Suína teve início ontem, 15 de
outubro, na chácara de Marlene Pissinato. Aulas terminarão
neste sábado, dia 17.
“Senhores associados aproveitem a realização de cursos

profissionalizantes que o Sindicato, juntamente do Senar
e do Sebrae, vem realizando,
porque é a oportunidade única, com disponibilização de
diploma reconhecido nacionalmente”, orientou o presidente
Tony Persona.
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A todos os mestres da arte de ensinar, com carinho...
ESPECIAL

A nossa homenagem pelo Dia do Professor!
O mundo transformou-se após a pandemia e os desafios educacionais foram imensos, sendo que o professor precisou se reinventar
Fotos divulgação

Cláudia Cresti é professora e presidente
do Siproem regional
Começou um pesadelo:
uma pandemia, causada por
um vírus mortal assolou o
mundo. Em um momento de
total descompasso, medo e
dificuldades, angústia e reclamações, o Conselho Nacional
de Educação (CNE) aprovou
um parecer no qual o Calendário Escolar foi reorganizado permitindo atividades não
presenciais para fins de cumprimento de carga horária.
A pandemia, inicialmente
subestimada em se tratando
de duração, se estendeu por
mais tempo que o previsto,
obrigando as Secretarias de
Educação a se adaptarem em

tempo recorde para montar
um plano emergencial de atuação e oferecer aulas pela internet por aplicativos, mensagens
e redes sociais.
Aulas a distância existem
há muito tempo dentro da
Educação: vistas com desprezo por profissionais da área,
o Telecurso 2000, na década
de 90, trouxe inicialmente esse
desafio, porém, nunca houve
uma valorização para esse tipo
de ensino e muito menos se
deu a devida importância aos
professores que o abraçaram.
Muitos anos depois, nos deparamos com a EAD, com cursos
de pós-graduação e especia-

lização e, posteriormente, de
graduação. Mas na verdade,
nunca foi atribuída a esse tipo
de educação a sua verdadeira
importância e, portanto, nunca houve, de fato, qualquer
política pública nesse sentido.
Ao nos depararmos com
o desafio das aulas online,
enfrentamos realidades conflitantes: o mesmo jovem que
tem celular e domina os mais
diversos tipos de aplicativos,
não sabia utilizá-lo como ferramenta de aprendizagem. Ele
não sabia, mas o professor
também não (uma pesquisa
apurou que cerca de 83% desconhecia ferramentas e metodologias para esse ensino).
O mundo definitivamente
transformou-se após a pandemia e os desafios, principalmente no campo educacional,
foram imensos. Tempo não
havia: o professor precisou se
reinventar! Sem a relação interpessoal, tão fundamental para
a aprendizagem, como fazer?
Em meio a tudo isso, o que
muito se escutou por parte da
sociedade foram reclamações
infundadas:
Bom é ser professor!
Não perde emprego e ganha bem!
Fica em casa sem fazer
nada e ainda tem férias!
Cruel, a crucificação que
nós professores sofremos foi
implacável!
Esclarecimentos:
Para ser professor, é necessário estudo e já há algum
tempo é exigido nível superior;
a grande maioria dos nossos

professores municipais tem
dois cursos de pós-graduação
e alguns até mestrado e doutorado;
Se não perdeu o emprego
durante a pandemia foi porque é funcionário público, fez
concurso para ocupar o cargo
em que está;
Não, não ganha bem. É uma
das profissões mais mal remuneradas do Brasil;
Cumpriu parte de sua jornada semanal de trabalho em
casa, sim: elaborando aulas e
material para atividades online, estudando e buscando
informações para desenvolver
um trabalho que foi obrigado
a fazer, sem estar preparado
para isso;
As férias são, na verdade,
uma vez ao ano, como todo
trabalhador e ocorrem em janeiro. Já no mês de julho, tem
15 dias de recesso, estando
nesse período à disposição
da Secretaria de Educação, se
necessário. E foi necessário:
essas férias foram antecipadas
no calendário escolar a fim de
que eles pudessem se familiarizar com o novo desafio que
se impôs.
Exatamente por isso, essa
página destina-se a mostrar
alguns dos trabalhos/projetos
que foram desenvolvidos ao
longo desses meses de Ensino
Remoto.
E como uma forma de
homenagear esse profissional que é o responsável pela
formação de todos os outros
profissionais das mais diversas áreas, o Sindicato dos

Siproem engloba as cidades de Tietê e Cerquilho,
além de Porto Feliz, Sorocaba, São Roque, Ibiúna,
Salto, Araçariguama, Alumínio, Mairinque,
Votorantim, Boituva, Iperó, Araçoiaba da Serra,
Capela do Alto, Cesário Lange e Tatuí
Professores das Escolas Públicas Municipais (Siproem), que
engloba as cidades de Tietê e
Cerquilho, além de Porto Feliz,
Sorocaba, São Roque, Ibiúna,
Salto, Araçariguama, Alumínio,
Mairinque, Votorantim, Boituva, Iperó, Araçoiaba da Serra,
Capela do Alto, Cesário Lange
e Tatuí, reverencia ao professor demonstrando como ele
foi à luta: enfrentando muita
dificuldade, vivenciando muita insegurança sendo obrigado
a adaptar-se repentinamente
a um mundo desconhecido (o
ensino virtual), preocupado
com seus alunos e com sua
motivação...
Fomos chamados para a
batalha: sofremos críticas,
fomos taxados de folgados e

preguiçosos. Mas fomos sim,
valorosos! Sem giz e sem lousa
criamos nossas próprias ferramentas.
Nossa homenagem estende-se a todos aqueles que se
envolveram e abraçaram com
compromisso, amor, determinação e garra esse novo desafio.
PARABÉNS, PROFESSORES!
Parabéns Professor, Parabéns Professora!
O Brasil tem muita sorte
por existirem profissionais
como VOCÊ!
Cláudia Maria Sampaio
Machado Cresti, presidente
do Siproem

15 DE OUTUBRO

Saiba como surgiu a data que celebra o professorado do Brasil
Anualmente, em 15 de outubro comemora-se o Dia do
Professor em todo o Brasil.
Mas você sabe qual o motivo
da comemoração nesta data
específica? A origem vem da
época do Brasil Imperial.
De acordo com o site educação.sp.gov.br, no dia 15 de
outubro de 1827 (dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila), o imperador
do Brasil, Dom Pedro I, baixou um Decreto Imperial que
criou o Ensino Elementar no
Brasil. Pelo decreto, “todas as
cidades, vilas e lugarejos te-

riam que ter suas escolas de
primeiras letras”. Esse decreto falava basicamente da descentralização do ensino, do
salário dos professores, das
matérias básicas que todos
os alunos deveriam aprender
e até sobre como os professores deveriam ser contratados.
A primeira contribuição
da Lei de 15 de outubro de
1827 foi a de determinar, no
seu artigo 1º, que as Escolas
de Primeiras Letras (hoje, Ensino Fundamental) deveriam
ensinar, para os meninos, a
leitura, a escrita, as quatro

operações de cálculo e as noções mais gerais de geometria prática. Às meninas, sem
qualquer embasamento pedagógico, estavam excluídas as
noções de geometria. Aprenderiam, sim, as prendas (costurar, bordar, cozinhar, entre
outros) para a economia doméstica.
Cento e vinte anos depois
do decreto, em 1947, um professor paulista teve a ideia
de transformar a data em feriado e iniciou a tradição de
homenagear os professores
no dia 15 de outubro, em re-

ferência ao decreto de Dom
Pedro I.
A ideia surgiu porque o
período letivo do segundo
semestre escolar era muito
longo, ia de 1º de junho a 15
de dezembro, com apenas 10
dias de férias em todo o período. Cansados, literalmente,
um pequeno grupo de quatro
educadores, liderados por
Samuel Becker, teve a ideia
de organizar um dia de folga para amenizar a estafa.
O dia também serviria como
uma data para se analisar os
rumos do restante do ano le-

tivo.
Foi então que o professor Becker sugeriu que esse
encontro acontecesse no dia
15 de outubro. A sugestão foi
aceita e a comemoração teve
presença maciça de professores e alunos, que levavam
doces de casa para uma pequena confraternização.
O discurso do professor
Becker, além de ratificar a
ideia de se manter na data um
encontro anual, ficou famoso
pela frase “Professor é profissão. Educador é missão”.
A celebração, que se mostrou

um sucesso, espalhou-se pela
cidade e pelo País nos anos
seguintes, até ser oficializada
nacionalmente como feriado
escolar pelo Decreto Federal
52.682, de 14 de outubro de
1963.
O decreto definia a essência e razão do feriado: “Para
comemorar condignamente
o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão
promover solenidades, em
que se enalteça a função do
mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias”.

EM BOITUVA

IRMÃS EM AÇÃO

Professor vai às casas para incentivar alunos

Quando a paixão pela Educação
sai das salas de aulas

Divulgação

Diante de mais um desafio,
desta vez, imposto pela pandemia, os professores de Boituva se sobressaíram, como,
por exemplo, Cleber Delmaschio dos Santos, professor de
Matemática nas Escolas Municipais “Íris de Castro Amadio”
e “Elza Brígida ‘Vercelininho’”.
Com os alunos em casa, em
atividades remotas, era necessário um incentivo a mais para
que esta nova realidade fosse
incorporada e enfrentada pelo
corpo discente.
Foi aí que Cleber Delmaschio dos Santos colocou em
prática um projeto que rendeu
resultados bem interessantes.
“Trata-se de visitar os alunos
em seus lares em forma de incentivo e agradecimento por
estarem fazendo todas as atividades que estão sendo realizadas por meio de lives feitas
pelo Facebook e pelo YouTube,
como também as aulas ao vivo
pelo Skype e acompanhamento pelos grupos da WhatsApp”,
revelou.
Receberam a visita os alunos que fizeram todas as
atividades e, assim, também
incentivavam os amigos a participarem das aulas. “Todos
foram visitados em forma de
agradecimento em forma de
incentivá-los a continuarem
nesta caminhada, mesmo com
tamanha dificuldade pelo momento em que vivemos por
causa da pandemia. Eles foram
pegos de surpresa, pois não
sabiam que ao darem o melhor de si iriam ser visitados e
ganhariam um pequeno mimo
para parabenizar cada um deles e também para estreitarmos nosso laço de amizade”,

Cleber Delmaschio dos Santos leciona Matemática
comentou Cleber Santos.
Outro ponto importante
ressaltado pelo professor foi
a relação mais próxima com a
família do estudante para, juntos, dar continuidade ao trabalho de aprendizado.
Sobre as dificuldades, Cleber Santos revelou que não as
teve, pois ama o que faz e o
maior prazer é ajudar seus
alunos a serem melhores seres humanos, amando mais
os amigos, a família e, principalmente, a Deus. “Tendo em

vista que todos podem aprender mesmo com tamanhas
dificuldades e ver alegria no
rosto de cada um a gratidão,
isso não tem preço, pelo contrário, isso me motiva cada
vez mais a sempre dar o meu
melhor para que eles possam
caminhar e serem pessoas de
caráter e grandes profissionais no futuro do nosso País”,
afirmou.
Ainda segundo Cleber Santos, os resultados foram surpreendentes pelo motivo de

não saber o tamanho do carinho com que foi recebido nas
visitas surpresas.
“No meio das dificuldades
é que descobrimos o quanto podemos mais e o quanto amamos nossa profissão,
pois, mesmo com tantas dificuldades e com trabalho dobrado, ver resultados de que
os alunos estão aprendendo,
isso não tem preço. Não tem
como explicar, somente vivendo isso na prática e no dia
a dia, juntamente com eles,
mesmo a distância e ver seus
resultados e seu aprendizado,
valeu todo o esforço, o trabalho e o empenho”, comemorou o professor.
Para Cleber Santos, todo o
trabalho, todo o projeto tem
um fundador, que é Deus. “Ele
é o merecedor de toda honra
e glória! Ele quem colocou no
meu coração e me deu sabedoria e forças para realizar o
projeto e sempre com amor
e carinho por todos, desde
o menor aluno até os meus
maiores. Todos eles são infinitamente amados por Deus
e, através desse amor, que Ele
me fez amar a cada um deles
e a me dedicar, mesmo com
tantas barreiras e lutar pelos
meus alunos”, afirmou.
O professor de Matemática também agradeceu a equipe gestora por todo o apoio
e oportunidade, em especial,
ao diretor Sérgio, à vice-diretora Denise e à coordenadora
Silvana, da escola “Íris”; à diretora Vilma, à coordenadora
Márcia e à secretária Mirelle,
da escola “Elza”, esta última
saiu às ruas para acompanhá-lo neste projeto.

Divulgação

Maria Regina Sandei Martins Zanette “emprestou”
sua experiência no Magistério para o programa
Nos últimos anos, ainda longe do ideal, o assunto
Educação tem ganhado importância no debate nacional,
bem como nas mais diversas
mídias, como a televisão e a
internet. A importância delas
somada à paixão pela arte de
ensinar levou professoras de
Tietê a “emprestar” todo o seu
conhecimento e amor à causa.
A partir desta iniciativa de
levar conhecimento à população, surgiu o programa Irmãs
em Ação pela Educação, na
emissora TV Cidade Jardim
pela TVAC canal 11.
À frente deste importante
trabalho, hoje está professora
Maria Regina Sandei Martins
Zanette, que apresenta o programa todas as quintas, às 16
horas, com reprises durante a
programação semanal.
“O programa nasceu de um
desejo de levarmos ao conhecimento da população a importância da Educação na vida
das crianças e da sociedade em
geral. E também de mostrar o
trabalho rico que é desenvolvido em nossas escolas de Tie-

tê. Portanto, surgiu o convite
da jornalista Adriana Martins
para utilizarmos um espaço
na TV”, comentou Maria Regina Sandei Martins Zanette.
Ela atua há 30 anos na Educação Municipal e é apaixonada em dividir o que aprende e
somar o que recebe. “Aprendemos muito nesta caminhada
profissional e com os entrevistados do programa. Também
acreditamos que nosso público tem absorvido conhecimento e refletido sobre a Educação”, disse a professora.
O programa Irmãs em Ação
pela Educação pode ser conferido na TV Cidade Jardim pela
TVAC, canal 11, e também nas
redes sociais Facebook e Instagram: @tvcidadejardim @
irmas.acaopelaeducacao, bem
como na página do Facebook
Maria Regina Zanette.
“Nosso agradecimento ao
jornal Nossa Folha, ao Siproem e a todos que nos seguem,
nos assistem e compartilham
conosco suas experiências
pessoais e profissionais”, agradeceu Maria Regina Zanette.
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EM PROL DA EDUCAÇÃO

Professores de Tietê montam força-tarefa
Profissionais estiveram na linha de frente, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, na formulação de material para o Ensino Remoto
Quando a pandemia bateu
às portas, ainda no início do
ano letivo de 2020, os professores da Rede Municipal de
Tietê tiveram que arregaçar as
mangas para levar educação
de qualidade por meio do Ensino Remoto, com planejamento
e apoio da Secretaria Municipal de Educação, através do
secretário Sulleiman Nicolosi.
Com o distanciamento social e
as aulas remotas, veio também
a incerteza. Como trazer os
alunos para perto? Como será
a nova rotina de ensino? Quais
ferramentas usar? Como usá-las? A complexidade de questões a serem encaradas gerava
medo e insegurança, e não foi
pouca a resistência da comunidade escolar em acolher novos
métodos.
Entretanto, em Tietê, o
problema do Ensino Remoto
emergencial foi enfrentado
logo de cara, com ideias simples. Um corpo de educadores
juntou-se e montou um site
único para toda a rede, a partir do Google Sites, que hospeda páginas personalizadas de
modo simplificado.
Cada escola do município
ficou responsável por montar
as aulas de um ciclo e por áreas. A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) “Professor
Milton Soares de Camargo”,
por exemplo, montou as aulas
que foram dadas para as turmas do 5º ano. Os professores de toda a rede receberam,
por 10 semanas, os planos de
aula já elaborados. Liberados
do planejamento de aula, eles
tiveram tempo de respirar e,

então, se preparar para a realidade posta.
“Essas 10 semanas foram
cruciais, pois foi nesse meio
tempo, com um site unificado para toda a rede, que nós
pudemos capacitar os professores. Ensiná-los a usar as
plataformas, montar aulas ali,
traçar estratégias conjuntas,
entender o que funciona e o
que não”, explicou a professora e diretora interina da Emeb
“Professora Lyria de Toledo
Pasquali”, Priscila Mello Almeida, também voluntária de planejamento na Secretaria Municipal de Educação.
Priscila Almeida disse, ainda, que, além dos seminários
online, formações por vídeo,
guias em PDF, em casos mais
delicados ela teve de ir até a
casa do professor. “Teve quem
tinha medo de clicar o mouse
em um ícone. Eu tive de sentar
do lado e explicar que se desse
errado poderia voltar, não teria problema”, revelou.
Foi dando esse tempo aos
professores que sentimentos
como medo e insegurança
foram se apagando. “Parecia
que estávamos sendo carregados por uma enchente, e se
ficássemos parados iríamos
morrer afogados. Não teve jeito. Tínhamos de desbravar as
possibilidades. Eu entrei em
grupos de professores do Brasil inteiro. Todo mundo estava
vivendo aquilo. Fui pesquisando e entendendo como fazer”,
relatou a professora de Português da Emeb “Professor Milton Soares de Camargo”, Vera
Renata Vire Saconi.

Mariana Pekin/Nova Escola

As educadoras Priscila Almeida, Soraia Nunes, Vera
Renata Saconi e Ana Cristina Bueno
A experiência de Vera Renata é a de milhares de educadores. A Pesquisa Educação,
Docência e a Covid-19, realizada pelo Instituto de Estudos
Avançados da USP, perguntou
para quase 20 mil professores
da Rede Estadual “qual palavra
melhor expressa seu principal
sentimento associado à educação mediada por tecnologia?”
As palavras mais usadas foram Desafio e Aprendizado.
Nem todos conseguiram se
adaptar à nova realidade. Mas
todos tentaram, e teve quem
se superou ali. “Eu precisei
explicar até o que era Ctrl C
e Ctrl V (atalhos para copiar
e colar conteúdos a partir do
teclado). Hoje são pessoas que
não só dominam a prática,
como estão impressionadas
com as possibilidades da tecnologia nas práticas pedagógi-

cas. Merecem o nosso respeito
e admiração”, revelou Priscila
Almeida.
A diretora informou que,
antes da pandemia, os coordenadores discutiam formas
de introduzir na prática a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cujo ano de implementação é 2020. Naquele
momento já havia bastante
resistência às novas diretrizes
e novas ferramentas de trabalho, segundo as professoras.
Com adversidade da pandemia, os coordenadores não tiveram dúvidas: os professores
vão aprender fazendo, e no
tempo deles.
“Além de capacitar os professores para a nova realidade,
tínhamos de capacitar os alunos, e entendemos que aplicar
as metodologias ativas com os
professores era a melhor for-

ma de fazê-los compreender a
eficiência da prática no ensino
e replicar com os alunos”, afirmou a supervisora de ensino
Ana Cristina Salvetti Alencar
Bueno.
PARTICIPAÇÃO - O empenho deu frutos. A taxa de
participação dos alunos do
Fundamental 1 foi de 93%, segundo dados fornecidos pela
Secretaria Municipal de Educação. Para isso, contou também
o empenho de divulgação. Carros de som, redes sociais, aviso via rádio, faixas nas escolas,
telefonemas e mensagens para
as famílias. Todos ficaram sabendo como funcionariam as
aulas remotas e, para os alunos que não possuíam acesso
à internet, o material foi impresso e enviado a eles.
Para os que seguiam sem
fazer contato, o jeito foi reforçar nos telefonemas e nas
mensagens. Nos casos mais
agudos de evasão, a Secretaria Municipal de Educação fez
uma parceria com o Conselho
Tutelar, que ficou responsável
por bater de porta em porta e
mediar.
“Sem a família junto, é impossível. E quando buscamos
por elas, é preciso saber ouvir. Temos alunos que vivem
realidades diversas, às vezes
muito duras. Pais que perderam o emprego, e por isso precisaram cortar a internet; que
falam sobre o filho desestimulado. Uns sumiram, e eu ficava
me perguntando como estará
o fulano? Não dá. Se a criança
não vê o pai implicado naquilo, ela acha que não é impor-

tante”, garantiu a professora
Vera Renata.
NECESSIDADE - À medida
que os professores ganham
autonomia nas ferramentas e
práticas, e no fim das 10 semanas iniciais, o planejamento de aula voltou para as mãos
de cada professor, que agora
usam, em maioria, o Google
Classroom. No caso do Fundamental 1, o atendimento às famílias via WhatsApp é o principal, e cada escola define como
serão os agendamentos.
Professores que mal mandavam e-mails, agora usam podcasts e vídeos em suas aulas,
refletiu Vera Renata. Mas para
ela ainda pode melhorar. “As
aulas precisam ser uma telenovela. Eles (os alunos) precisam querer saber as cenas dos
próximos capítulos. Telenovela não, como uma série é melhor”, brincou.
Ana Cristina e Priscila, juntamente com outras coordenadoras, preparam-se para falar
sobre a BNCC com toda a rede.
“Queremos fazer um convite
para as discussões das habilidades e competências da base.
Sem elas teria sido impossível
montar as aulas que nos socorreram nas 10 primeiras semanas. Eles precisam abraçar
a ideia”, comentou Ana Cristina Bueno.
Todas elas estão otimistas.
Acreditam que encarar o desafio permitiu aumentar as possibilidades de semear uma escola inovadora e melhor para
o futuro.
Fonte: novaescola.org.br

DESAFIOS E CONQUISTAS

Docente cria canal no YouTube para manter vínculo com alunos
Divulgação

Simone Lara Mayoral
teve que se adaptar
à nova realidade e a
transformou em prol da
Educação
Há 13 anos, sou professora em Cerquilho, ministrando
aulas a crianças do Ensino
Fundamental I. Sou apaixonada pela minha profissão, adoro estar na sala de aula junto
com meus alunos, me encanto
com eles a cada nova descoberta.

Em março deste ano, quando recebemos a notícia sobre
o isolamento e a mudança na
forma de ensinarmos, senti-me tirada desse chão tão
conhecido e tão fácil de pisar.
Confesso que fiquei perdida e
profundamente triste.
Pensava em como estar
perto, estando tão longe das
crianças. Mas algo era latente
em meu coração: não podia
desistir de voltar a me conectar com Aqueles que fazem a
minha profissão valer a pena:
meus alunos.
A partir disso, e após muitas conversas com os colegas,
algumas luzes começaram a
surgir. No meu caso, conclui
que a melhor maneira de manter o vínculo com as crianças
era transformar as aulas em
vídeos e buscar atividades que
despertassem o interesse deles e, ao mesmo tempo, que
eles pudessem de alguma forma me ver, me ouvir para que
mantivéssemos o vínculo.
No início, foi bem difícil por
conta da minha falta de intimidade com câmera e redes so-

ciais. Sempre fui tímida nesse
sentido, gosto mesmo de uma
boa conversa olho no olho,
mas a causa era maior. Criei
um canal no YouTube ( Prof.a
Simone Lara Mayoral), no qual
posto os vídeos referentes aos
conteúdos que ensino.
Planejo minhas aulas com
base no currículo proposto e
no material didático que utilizamos, transformando em
projetos para que os alunos
possam sempre que possível,
vivenciar a aprendizagem. Em
Ciências, por exemplo, trabalhei a questão da alimentação
saudável e do reaproveitamento de alimentos. Agora,
estamos desenvolvendo projetos relacionados a questões
ambientais, conscientizando
os pequenos sobre a importância de cuidar dos recursos
naturais. Já em Língua Portuguesa, além dos conteúdos,
faço a leitura deleite, que é
uma leitura em voz alta de
uma história.
Esta é uma prática que eu
fazia diariamente em sala de
aula e que eles adoravam. Es-

tamos, agora, desenvolvendo
um projeto de jornal falado
da sala, no qual os alunos estão fazendo pesquisas e escrevendo notícias, em seguida
eles próprios gravaram sendo
os repórteres. Para finalizar,
juntos compilaremos os vídeos e faremos o jornal.
Atualmente, minha sala
de aula se tornou a plataforma de ensino adotada pelo
município: Iônica/FTD, a mídia de WhatsApp, o canal de
YouTube, aulas online pelo
Google Meet (diariamente) e
as atividades impressas que
envio aos alunos que não têm
acesso às tecnologias.
Sabemos mais do que nunca que nada substitui a presença do professor e do aluno
em sala de aula, mas tenho
feito o possível para atender a
todos da melhor maneira.
Infelizmente, ainda não
consigo chegar aos 100% dos
meus alunos. Alguns estão
sentindo muita falta da escola
e acessam pouco as atividades. Muitas famílias enfrentam dificuldade em garantir

EM CERQUILHO

esse acesso. Outros tantos,
porém, mesmo que num ritmo menos intenso, conseguem acompanhar. Ainda há
aqueles que, diariamente, assistem às aulas pelo Google
Meet. Estes, apesar de sempre
relatarem a tristeza devido ao
distanciamento, demonstram
um interesse fantástico, o que
me motiva cada vez mais.
Por conta de tudo isso, tenho alunos em vários níveis
de aprendizagem, e meu foco
é fazê-los continuar avançando. Aproveito para ressaltar
que ainda há tempo de recuperar aquilo que porventura
não foi conquistado até aqui.
Em nossa rede de ensino, todos os profissionais estão
empenhados em garantir a
aprendizagem de nossos alunos basta a família estabelecer um contato com a escola
em que a criança estuda.
A partir daí, a equipe gestora e os professores desenvolvem estratégias para alcançar
essa criança e incluí-la novamente no ambiente escolar
mesmo que remotamente.

Acredito que a pandemia nos
tem feito refletir muito sobre
o importante papel da educação na vida, não só dos alunos,
mas de seus familiares, de nós
profissionais e dos governantes. É mais que urgente que sejam desenvolvidas estratégias
que possam garantir uma educação de qualidade para todos.
Na minha opinião, muitas políticas públicas precisam ser
reavaliadas. Precisamos aproveitar o momento para discutirmos efetivamente o papel
do professor na sociedade, a
sua relevância na formação de
cidadão. Para tanto, é preciso
um bom investimento tanto
no que diz respeito à formação, como a recursos de trabalho e valorização profissional.
Infelizmente, até hoje nunca
essa discussão foi levada a sério, espero que desta vez algo
seja feito.
Por Simone Lara Mayoral,
professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental
(Emef) “Professora Lázara
Augusta Cardia Sabatini”.

NOVA REALIDADE

O universo infantil a serviço da aprendizagem
Divulgação

Professora Daniela Ávila Aguiar Portela fez uma
narrativa de Chapeuzinho Vermelho e o Coronamal

Era uma vez uma professora tão comprometida com
o seu trabalho e tão criativa
que resolveu criar um conto
infantil sobre a pandemia do
novo coronavírus... Acredite!
Nem os irmãos Grimm conseguiriam elaborar, de forma
tão lúdica e didática, um projeto que visa a conscientização dos educandos através
de narrativas infantis, como
a Chapeuzinho Vermelho e o
Saci.
Desse modo, a professora Daniela Ávila Aguiar Portela, da Escola Municipal de
Ensino Fundamental (Emef)
“Lavínia Rodrigues Sanson”,
desenvolveu, a partir de uma
proposta da orientadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, um trabalho com a literatura infantil,
estabelecendo relação com o
contexto atual.
“Então, escolhi o conto da
Chapeuzinho Vermelho e a
lenda do Saci, que fazem parte do cotidiano dos alunos,
para desenvolver um pequeno teatro, associando de uma
maneira contextualizada e
lúdica, trazendo questões relacionadas ao distanciamento social, ao uso da máscara,
conscientizando, assim, a

comunidade escolar quanto
à importância do combate
ao coronavírus”, comentou a
professora.
Com a pandemia, o professor teve que se reinventar,
aquele modelo de aula que
antes era presencial passou a
ser remota, fazendo com que
o uso de recursos digitais
seja sua nova ferramenta de
trabalho. Com isso, surgiram
algumas dificuldades com
relação à utilização desses
recursos.
“Eu, por exemplo, tive
que pesquisar para aprender
como editar vídeos, fazer uso
de ferramentas de gravação,
entre outros”, disse Daniela
Portela.
O projeto visou como resultado uma parceria entre
família/escola,
auxiliando
no trabalho de prevenção e
conscientização no combate
contra o coronavírus. “Neste
cenário atual, tivemos que
aprender a utilizar melhor
a tecnologia para garantir
o ensino de nossos alunos,
desenvolvendo, assim, novas
habilidades. E todo esse processo foi sempre pensando
em nossos alunos, por eles e
para eles”, finalizou a professora de Cerquilho.

Porto Feliz reorganiza Rede
para o Ensino Remoto
Divulgação

Secretário Celso
Fernando Iversen
Em meio à pandemia de
covid-19, a Secretaria de Educação de Porto Feliz teve que
encarar mais uma adversidade: a de oferecer ensino de
qualidade a distância aos alunos da Rede Municipal.
De acordo com o secretário Celso Fernando Iversen,
o compromisso da Secretaria
Municipal de Educação e das
Unidades Escolares sempre
esteve na preparação de um
material baseado nos conteúdos programáticos, de modo
a ser executado pelos alunos

da Rede Municipal com a utilização dos diferentes recursos e estratégias para que
ocorra o processo de ensino-aprendizagem.
Além disso, foi criado um
site com apoio pedagógico e
interativo para professores,
alunos e toda a comunidade
escolar. “Contamos sempre
com o apoio dos pais ou responsáveis para o direcionamento no desenvolvimento
das atividades propostas”,
comentou Iversen.
A Secretaria de Educação
disponibilizou para consulta
e download, os materiais de
estudo. Denominados Trilhas
de Aprendizagens, os cadernos foram elaborados por
educadores da Coordenadoria Pedagógica (Coped) e das
Diretorias Regionais de Educação (DREs). Os conteúdos
são destinados a alunos de
todas as etapas de ensino, ou
seja, Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA.
“Diante de todo este desafio, só temos a parabenizar todos os funcionários da
Educação de Porto Feliz, em
especial, aos professores”,
agradeceu o secretário.
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FLOR DO CARIBE

Alberto passa a monitorar os encontros de Ester

SEGUNDA, 19 - Keyla confronta Dogão
e os alunos a apoiam. Benê e Fio afirmam que não deixarão Juca sozinho na
nova escola. Samantha faz proposta a
Anderson. MB convence Ellen a ajudá-lo em uma armação contra Malu. Dogão finge pedir desculpas a Keyla. Jota
ajuda Ellen. Malu se desespera com a
armação de MB e Ellen. Dogão coloca
uma bomba caseira no colégio.
TERÇA, 20 - A bomba de Dogão explode e Benê é atingida. Benê teme ter
perdido sua audição e é levada ao posto
médico. Tato e Dogão se enfrentam na
aula de Ernesto. Dóris decide conversar
abertamente sobre a situação do Cora
Coralina, e Tato e Dogão são eleitos representantes de sua turma. Marta volta
de Paris e conta a Leide que Lica decidiu
passar mais um tempo fora do País. Luís pede o apoio de Marta na luta pela
guarda de Clara.
QUARTA, 21 - Benê avisa a Guto que
não vai à audição com o seu professor.
Dogão fica tenso quando Tato avisa que
o culpado pelo atentado pode ser preso.
Ellen e Guto fogem do colégio para ver
Benê. Jota encontra os celulares e Malu
afirma que encontrará o culpado. Ellen
e Keyla fazem as pazes. Dóris se reúne
com os alunos. Malu acusa Ellen e Guto
de serem os culpados pelo sumiço dos
celulares e mostra a foto dos dois pulando o muro da escola.
QUINTA, 22 - Malu afirma que expulsará o culpado pelo sumiço dos celulares e Ellen fica temerosa. Dóris tenta
convencer Dogão a ajudar a melhorar o
Cora Coralina. Benê fala para Keyla que
viu um menino entrar no banheiro das
meninas antes da explosão. Jota pressiona MB para se entregar para Malu.
Benê lembra quem foi o menino que
entrou no banheiro. Malu chama Ellen
para conversar e MB decide se entregar.
SEXTA, 23 - Malu pune MB, mas mantém ameaça a Ellen. Benê confirma para Keyla e Dóris que viu Dogão sair do
banheiro no dia da explosão. Edgar desautoriza Malu e favorece Ellen e Guto.
Luís teme que Lica se incomode com
sua presença. Tato descobre que Keyla
e Deco não namoram mais e K2 se alarma. Dogão empurra Dóris e Juca vê. Lica
chega em casa acompanhada de Deco.

SEGUNDA, 19 - Ester afirma a Alberto que ele não conseguirá afastá-la de
Cassiano. Juliano e Duque convencem
Cassiano a se esconder no barco. Yvete
dá um aparelho de espionagem para
Alberto monitorar Ester. Cassiano invade a casa de Alberto e avisa que irá
tirar tudo do ex-amigo. Ester pergunta
a Cassiano sobre Cristal.

SEGUNDA, 19 - Rebeca diz a Penélope e
a Leonora que tem um plano para elas
ficarem ricas. Aparício tenta convencer
Francesca de que ele não está envolvido
no sumiço de Guido. Tancinha reza por
Apolo e decide ir até o local de seu teste
de piloto. Camila chega com Lucrécia
e Agilson à mansão. Todos estranham
o comportamento afetuoso de Camila.

SEGUNDA, 19 - Cibele pede para que
seu retorno seja mantido em segredo.
Joyce humilha Ritinha. Eurico demonstra preconceito com Nonato. Rubinho
avisa a Bibi que precisa viajar. Silvana
leva o relógio do pai de Eurico para ser
penhorado com suas joias e consegue
pagar sua dívida. Ritinha e Ruy descobrem o sexo do bebê.

TERÇA, 20 - Cassiano explica a Ester
que Cristal é apenas uma amiga que o
ajudou a fugir do Caribe. Alberto assiste às imagens do encontro de Ester
com Cassiano, captadas pelo aparelho
de espionagem. Hélio avisa a Taís que
Gonzalo irá à procura de Cassiano no
mar. Cassiano resolve pular do barco
e pede a Donato que avise a Taís para
pegá-lo na praia.

TERÇA, 20 - Fedora não acredita na amnésia de Camila. Camila foge da mansão. Tancinha invade o autódromo à
procura de Apolo. Francesca desconfia
do novo emprego de Shirlei. Apolo se
enfurece com Tancinha por ter perdido
a oportunidade de trabalhar como piloto. Camila pede ajuda à enfermeira, que
lhe conta que o rapaz que a salvou do
acidente esteve no hospital.

TERÇA, 20 - Silvana pede dinheiro emprestado a Caio. Dantas se enfurece ao
ver que Shirley o abandonou. Jeiza consegue um apartamento para Edinalva e
a expulsa de sua casa. Rubinho deixa a
Estudantina e Yuri o vê saindo de casa
em um carro estranho. Zeca pede Jeiza
em casamento. Silvana furta dinheiro
de Eurico. Yuri conta para Bibi que Rubinho não pegou táxi para sair de casa.

QUARTA, 21 - Ester cede à chantagem
de Alberto, mas exige que passem a
dormir em quartos separados. Ester
diz a Márcia que o Grupo Albuquerque
deixará de patrocinar a ONG. Samuel
entrega a Ester o dinheiro que recebeu
dos alemães para ajudar a filha. Isabel
e os pilotos procuram jeito de avaliar os
documentos de Gonzalo. Dionísio descobre que sua medalha sumiu do cofre.

QUARTA, 21 - Penélope aceita participar do plano de fuga de Rebeca e
Leonora para não pagarem a conta do
spa. Camila pede ajuda a Giovanni para
recuperar a memória. Apolo pede perdão a Tancinha e os dois se reconciliam.
Teodora confessa que foi ela quem difamou Giovanni na internet. Giovanni fica
desconcertado quando Camila lhe diz
que sente que ele se importa com ela.

QUARTA, 21 - Eurico descobre o furto
do seu dinheiro e desconfia de Biga e
Nonato. Dantas se surpreende com o
comportamento de Cibele. Eugênio não
atende o telefonema de Irene e Ivana
desconfia. Silvana devolve o dinheiro
para Eurico. Alan chega para o noivado e Zeca não gosta. Jeiza e Zeca ficam
noivos. Jeiza é chamada para trabalhar
no meio da festa e Zeca se irrita.

QUINTA, 22 - Ester conta a Cassiano sobre o acordo com Alberto e ele promete
reverter a situação. Isabel constata que
os documentos de Gonzalo são falsos.
Lindaura entrega a medalha de Dionísio
para Doralice. Quirino avisa a Ester que
foi Alberto quem trocou os diamantes
por sais para incriminar Cassiano.

QUINTA, 22 - Rebeca, Penélope e Leonora fogem do spa sem pagar. Nair pede
o recibo da mensalidade da faculdade
para Adônis. Aparício convida Giovanni
para trabalhar no Grand Bazzar. Teodora oferece a conta publicitária da Grand
Bazzar para Beto, em troca de informações sobre o sumiço de Guido.

QUINTA, 22 - Zeca decide ir com Jeiza
para o batalhão. Nonato é hostilizado
na rua por estar travestido. Zeca afirma
a Abel que fará com que Jeiza mude
depois que se casar com ela. Leila questiona Caio sobre Bibi. Ritinha e Jeiza se
conhecem. Jeiza se irrita quando Ritinha fala sobre seu casamento com Zeca.

SEXTA, 23 - Quirino diz a Ester que ele
e Alaor podem testemunhar contra Alberto. Rodrigo sugere que eles viajem
para o Caribe para reunir provas contra Dom Rafael. Alberto manda demitir
Alaor e finge cumprir o acordo que fez
com Ester. Doralice coloca a medalha de
Dionísio no bolso do paletó de Alberto.

SEXTA, 23 - Rebeca recebe uma ordem
de despejo. Leozinho sugere que os
bens da família sejam colocados no
nome da noiva. Aparício mente para
Camila sobre sua personalidade antes
do acidente. Francesca é sequestrada.
Beto empresta dinheiro para Penélope
pagar os aluguéis atrasados de Rebeca.

SEXTA, 23 - Jeiza e os policiais abordam o caminhão com drogas. Rubinho
é levado para prestar esclarecimentos.
Rubinho conta para Bibi que está preso. Bibi discute com Jeiza e Rubinho é
liberado. Jeiza afirma que investigará
Rubinho. Zeca tem uma visão ao pegar
o fio que ganhou dos índios.

SÁBADO, 24 - Alberto manda uma mensagem para Cassiano, fingindo ser Ester,
e marca um encontro na cabana. Lindaura pede a Quirino para tentar convencer Samuel a desistir da investigação
contra Dionísio. Ester avisa a Cassiano
que não marcou um encontro com ele.
Gonzalo surge e força Cassiano a entrar
em um carro.

SÁBADO, 24 - Carmela se oferece para
ajudar Beto a conquistar Tancinha, em
troca dela se tornar modelo. Francesca
revela a Nair que está sendo extorquida por Genésio. Teodora passa os bens
para Fedora. Rebeca comemora seu emprego no Grand Bazzar. Como parte do
plano para conquistar Tancinha, Teodora e Beto encenam uma briga.

SÁBADO, 24 - Ruy e Zeca se encontram
e se enfrentam. Alan ajuda Jeiza a se
preparar para sua luta de MMA. Silvana
paga o dinheiro que deve a Caio. Jeiza
vence a luta. Rubinho explica seu novo
esquema para um cúmplice. Zeca leva
Jeiza ao restaurante onde Rubinho trabalha. Jeiza percebe a tensão de Rubinho com sua presença.

Horóscopo
ÁRIES
21/3 a 20/4
Mostre seus talentos no serviço,
porém, evite falar dos seus projetos para qualquer um. Será melhor
concluir as suas pendências. Talvez
receba parentes em casa. Um bom
papo pode resolver as questões da
paixão.
CÂNCER
21/6 a 21/7
Ficar no seu canto permitirá que o
trabalho renda mais. Bom momento para fazer uma fezinha. Com
diálogo, você conseguirá driblar
qualquer crise familiar. Viverá fase
carinhosa na união. Na paquera,
seu charme dominará.
LIBRA
23/9 a 22/10
Fazer um curso ou ouvir gente experiente será bem valioso para sua
carreira. Um sonho de consumo
realizado deverá ser comemorado.
Aventura com colega pode evoluir.
No romance, controle o ciúme. Sexo
estará quente!
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
No serviço terá energia para correr
atrás dos seus objetivos, mas tome
cuidado com as fofocas. Teste sua
sorte em jogos e em sorteios! União
está abençoada pelos astros. Saia
mais com a turma se o seu coração
estiver só.

SEGUNDA, 19 - Frederico volta a trabalhar na On-Enterprise. Taísa pede
desculpa e Frederico a chama de falsa.
Meire levará a C1R ao Programa Raul
Gil. Maurício entrega para Rebeca as
cartas que havia escrito. No SBT, Meire
fica eufórica ao ver seu ídolo e invade o
palco para se declarar ao apresentador.
TERÇA, 20 - Otávio está chateado por
não entender o motivo de Rebeca ficar
novamente com dúvidas. A banda “Os
Insanos”, da gravadora Top Records,
faz sua estreia no Raul Gil. No programa, o C1R não consegue se apresentar.
Frederico enfrenta Navarro. Lurdinha
beija Frederico. Isabela conta para Téo
que ficou com medo de cantar ao vivo.
Téo aconselha que ela não desista.
QUARTA, 21 - Mauricio vai atrás de Rebeca e pede para ela lhe acompanhar
até um lugar. Berta escuta a conversa
escondida. Safira vê Isabela ensaiar sozinha na gravadora e decide ajudá-la.
Isabela canta de maneira afinada ao
lado de Safira. Geraldo vai até a Dó-Ré-Music com capangas para roubar o novo single da C1R. Berta diz para Otávio
que viu Rebeca sair com um homem.
QUINTA, 22 - Otávio questiona Rebeca sobre ter saído com um homem e
ela revela que Maurício voltou. Otávio
fica magoado e vai embora. Geraldo
decide invadir a gravadora outro dia.
Na sorveteria, Isabela diz para Téo que
encontrou um médico que talvez consiga fazer ele enxergar. Um homem misterioso rouba objetos no vilarejo. No
vilarejo é feito uma reunião sobre um
objeto inca encontrado. Rebeca vai se
encontrar com Mauricio e diz para ele
que está confusa. Manuela segue a mãe.
SEXTA, 23 - Isabela ensaia pela primeira vez com segurança e acerta na afinação. André conta para os amigos da
C1R que Paola/Regina está desconfiada
que ele e Andres são a mesma pessoa.
Manuela diz que viu a mãe se encontrar
com um homem desconhecido. Isabela
acha que Otávio ficou sabendo disso e
por isso brigou com Rebeca. Helena diz
para Fiorina que ela e Pedro vão morar
na casa de Nina. Manuela conta para
Rebeca que lhe viu com outro homem.
Isabela arma plano para que Paola não
desconfie mais de André.

Período de 16 a 18/10/2020
TOURO
21/4 a 20/5
Concentre-se mais para se dar bem
no seu emprego. Não perca as chances de garantir lucros extras! Nas
horas livres, a companhia de gente
querida vai fazer muito bem. Paquera e união estão protegidos, apenas
evite cobrar demais.
LEÃO
22/7 a 22/8
Demonstre as suas ambições profissionais. Nas horas livres, vai querer organizar sua casa e suas atividades. Fazer planos com sua alma
gêmea pode reafirmar os laços de
afeto. Talvez você se iluda em lance
com colega.
ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Apresente suas ideias diretamente
à chefia e aproveite essa fase para
resolver as questões difíceis de vez.
Conhecer gente nova renovará seu
pique. Na vida a dois, cuidado com
discussões! Na cama, estará no pique total!
AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Seu jeito criativo pode lhe garantir
grande sucesso profissional. Reserve tempo para cuidar da sua saúde
física, mental e espiritual. Vai preferir curtir seu par no aconchego
do lar. Na paquera, é provável que
atraia pessoa inesperada.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Você deverá se destacar no trabalho
graças ao seu talento e criatividade.
Talvez se desaponte com algum
colega. Será necessário controlar
melhor os seus gastos. Romance
estará quente! Saberá seduzir quem
quiser na conquista.
VIRGEM
23/8 a 22/9
Batalhe pelos seus interesses na
carreira. Parcerias no trabalho vão
funcionar, mas uma ou outra rivalidade não está descartada. Aprenda a ceder mais na sua união. Na
paquera, talvez você se encante por
pessoa que mora longe.
SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
No serviço, respeite seus limites.
Caso trabalhe com familiar, agir
com diplomacia evitará atritos. Renovar seu visual ou suas roupas
será bom para a autoestima. A dois,
compartilhe sonhos e seja mais
cúmplice do seu par.
PEIXES
20/2 a 20/3
Você saberá encontrar boas soluções para os problemas graças à
sua experiência. Espere viver alegrias com amigos. Puxar papo aumentará suas chances de faturar
quem deseja. Na vida a dois, astral
é de ternura e sexo envolvente!
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Saiba quem foi Laerte Teixeira de Assumpção
O tieteense e filho de Domingos Teixeira de Assumpção e de Maria Luiza de Assumpção foi deputado estadual e famoso advogado
Laerte Teixeira de Assumpção nasceu em 2 de
abril de 1880, em Tietê, da
união de Domingos Teixeira de Assumpção e de Maria Luiza de Assumpção. Era
neto de Augusta de Almeida
Campos e do tenente Antonio Teixeira de Assumpção e
bisneto do major Luiz Antonio de Assumpção e de Maria
Teixeira Pinto.
Tendo como irmãos Maria
Augusta Teixeira de Assumpção, Felicíssima Teixeira de
Assumpção, Antonio Carlos
Teixeira de Assumpção e
Erasmo Teixeira de Assumpção, fez os estudos secundários no antigo Curso Anexo
da Faculdade de Direito de
São Paulo, ingressando, em
seguida, no curso de Bacharelato da tradicional escola, no
Largo de São Francisco, pela
qual se diplomou em 1901.
Ali obteve destaque pela inteligência e capacidade que
lhe valeram largo círculo de
admiradores.
Segundo consta na Cronologia Tieteense, formado em
Direito também se dedicou
ao Jornalismo. Tanto que,
em 1904, foi diretor do jornal O Comércio de São Paulo,
marcando época na imprensa
paulistana.
Laerte Teixeira de Assumpção tinha espírito empreendedor e desenvolveu,
com êxito, atividades econômicas. Também foi intitulado
brilhante como advogado,
profissão que o consagrou e
permitiu o respeito dos seus
pares. Para muitos da Facul-

Arquivo Alesp

A notícia da sua morte em 5 de abril de 1950
causou comoção na sociedade paulistana
dade de Direito de São Paulo,
este tieteense foi a mais promissora figura de sua geração. Como advogado, atuou
ao lado de Francisco Penaforte Mendes de Almeida e José
Maria Whitaker.
Conforme consta na Cronologia Tieteense, após a Revolução de 1932, envolveu-se
em lutas políticas e passou
a realmente a participar de
ações partidárias. Figura de
larga projeção na sociedade
paulistana, como fundador
do Partido Constitucionalista
(PC), em 1934, foi indicado
para a Presidência do partido, cargo que ocupou com
rara visão e senso de equilíbrio que o norteou na direção

dessa agremiação partidária.
Tornou-se uma das figuras
públicas que mais bem representaram aquela agremiação
partidária em um dos mais
brilhantes e agitados períodos da vida política estadual.
Eleito com 199.194 votos,
ocupou a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na época
do governador Armando de
Sales Oliveira, cuja política
de tanta importância para
São Paulo, teve em Laerte Teixeira de Assumpção um dos
defensores mais entusiastas
e proficientes. Tornou-se presidente da Constituinte Paulista de 9 de abril a 9 de julho
de 1935. Ao término desta,

acabou eleito para um mandato de dois anos, ou seja, de
1935 a 1937, interrompido
por sua renúncia em 25 de
setembro de 1936. Foi substituído interinamente pelo
deputado Valdomiro Silveira.
Diante deste momento e
vendo abrir-se uma grande
carreira política perante a
opinião pública, recolheu-se
novamente à vida privada
com o mesmo idealismo, caráter, elegância e vigor na expressão de pensamento, que
o fez uma figura de personalidade marcante, baseado na
sólida cultura jurídica.
Afastado da luta partidária, sentia mais forte em
si a vocação por outras atividades das quais foi, neste
Estado, um dos expoentes.
Jamais, contudo, viu decrescer o prestígio de que sempre
gozou na sociedade.
Laerte Teixeira de Assumpção foi casado com
Thereza Cerquinho e teve
dois filhos José Cerquinho
Assumpção e Laerte Teixeira
de Assumpção Junior.
Faleceu em 5 de abril de
1950 em São Paulo. A notícia
da sua morte causou dolorosa impressão na sociedade
paulistana. Em sessão especial dedicada à sua memória,
na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, falaram
os deputados Epaminondas
Lobo, Rubens do Amaral, Silvio Pereira, Pinheiro Junior,
Cunha Lima e Castro Carvalho, todos líderes de partidos
políticos que tinham assento
à Câmara Estadual.

ESPAÇO ABERTO

Um homem chamado Eugênio Atílio Búffalo
Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)
Arquivo familiar

Na foto, Eugênio
Atílio Búffalo aparece
com o neto Cristian
Bernardini Búffalo

A história de Eugênio Atílio Búffalo começou quando,
da Itália para o Brasil, Caetano
Búffalo e Santa Giacomini desembarcaram no Porto de Santos, de onde seguiram para o
município de Laranjal Paulista,
para desmatar florestas para o
cultivo de café.
Desta união matrimonial
nasceram seis filhos: Eugênio,
Ernesto, Sílvio, Virgínio, Ema,
Hermínia e Maria.
Eugênio Atílio Búffalo veio
ao mundo em 3 de fevereiro de 1911 e, com sete anos,
junto dos seus pais, mudou-se
para Cerquilho, estudando até
o 3º ano primário. Na juventude, trabalhou com seu pai Caetano Búffalo, com quem aprendeu a arte de fabricar calçados.
Anos mais tarde, decidiu
montar a sua fábrica na rua
Sinhá Moça, no Centro de Cerquilho.

Casou-se com Antonia Dorighello e, desta união, nasceram: Olírio Antonio, casado
com Ilda Maria Viotto; Esmeralda Maria, casada com Pedro Simão; Clóvis, casado com
Joana Minucci; Gilson, casado
com Ana Lídia Luvizotto; Walter, casado com Elizabete Aparecida; Vital, casado com Lourdes Rovasi; Atílio, casado com
Edna Bernardini; Marco Antonio, casado com Lídia Fabricio;
Lilian Tereza e Maria Eliza.
Dessa grande família, há 17
netos e 10 bisnetos.
Com a ajuda dos filhos
Olírio e Clóvis, a pequena fábrica de Eugênio Atílio Búffalo
prosperou, sendo necessário
um espaço maior. Então, se estabeleceram em propriedade
localizada na rua João Audi.
Com o couro, a sola, a cola, o
barbante e a forma de madeira, os calçados de cromo ale-

mão e as botas de pelica eram
feitos à mão e ganhavam beleza nos pés dos cerquilhenses.
Na política, Eugênio Atílio
Búffalo participava de reuniões com o seu compadre José
Orestes Corradi (Nenzinho)
e demais cidadãos ilustres
para discutir assuntos sobre a
emancipação político-administrativa do município.
Sendo filho de imigrantes
italianos, era torcedor do Palestra Itália, posteriormente
Sociedade Esportiva Palmeiras.
Aprendeu a tocar um instrumento musical de nome
banjo com Alfredo Massarico
(violino), Darci Massarico (bateria) e Orlando Bom (acordeon).
Sendo católico, era devoto
de Santa Teresinha.
Eugênio Atílio Búffalo faleceu aos 87 anos, em 29 de setembro de 1998.

VOCÊ SABIA?

Arquivo Fragmentos de Cerquilho

Antonia Camargo, Magali Modolo, Denise Bertola, Estela
Moreti, Afonso Gaiotto Ju-

Perfil entrevista
Antonio Augusto
Arquivo pessoal

Antonio Augusto Pasquot nasceu em 4 de março de 1986,
em Tietê. É o filho caçula de Cleide Castanho Pasquot e Angelo
Pasquot (in memoriam). Está formado em designer de interiores e atende no escritório AA. Pasquot Interiores. Namora a
esteticista Beatriz Marcon Roma.
Eu sou? Inquieto e curioso.
Sinônimo de beleza? A natureza.
Cantor e cantora? Frank Sinatra e Marilia Mendonça.
Ator e atriz? Lima Duarte e Fernanda Montenegro.
Sonho? Conhecer lugares que ainda não conheci.
Amor? Família.
Solidão? Ruim, porém, às vezes necessária.
Deus? É fé!
Religião? Cristão.
Filme? Ação ou Comédia, mas O Poderoso Chefão é “O”
filme.
Sonho de consumo? Se disser que não tenho algum, seria
mentira. Tenho (risos)!
Defeito? Sou perfeccionista e teimoso.
Qualidade? Tenho várias qualidades, mas a paciência é a
principal delas.
Lugar? Nova Iorque, EUA.
Lazer? Estar no campo, no meio da mata.
Qual o livro de cabeceira? O Poder do Hábito - Charles
Duhigg.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seria fotógrafo.
Momento da vida para repetir? A minha infância.
Alegria? Ver a felicidade das pessoas.
Tristeza? A fome no mundo.
Decepção? Corrupção.
Receita contra o tédio? Reunir os amigos.
Tem saudades do quê? Da época da escola e do meu pai.
Amizade é? Acima de tudo, lealdade.
Um(a) amigo(a) especial? Deus.
Palavra que riscaria do vocabulário? Racismo.
Ídolo? Ayrton Senna.
Frase? “Eu sei quem eu sou e quem posso ser, se eu desejar.” Dom Quixote.
Nota 10 para: a empatia e para a solidariedade.
Nota zero para: a política nacional.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus pais Angelo e Cleide.
Planos para o futuro? Crescer cada vez mais na minha
área, proporcionando o bem-estar às pessoas.
Recado? Pense nas gerações futuras!
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O falecimento do doutor
José Pereira Gomes Sobrinho
Por Benedicto Pires de Almeida (in memoriam)

O que significa TBT?
TBT é a sigla usada nas redes sociais para relembrar situações do passado, geralmente com a publicação de uma
foto. Agora que você já sabe
o que significa pode começar
a postar. Não esquece de marcar o jornal Nossa Folha com
a #tbtNossaFolha. Assim, você
pode aparecer por aqui e os
leitores conhecerem mais sobre sua história e aquela foto.
O #tbtNossaFolha de hoje é
este da formatura do 3º Colegial da Escola “Arthur da Silva Bernardes”, de Cerquilho,
datada de 1976.
Abaixo, da esquerda para
a direita estão Cristina Luvizotto, Rosângela Silveira,
Maria Aparecida Cattai, Maria
Cristina Luvizotto, Ivete Figueira e Maria Luiza Bellucci
Marcuz.
No degrau acima, aparecem Maria Angelica Biagioni,
Angela Cristina Lorenzetti,
Maria José Cattai Pismel, Magali Bertanha e Valeria Urso.
Mais acima estão Maria

BATE-PAPO

nior (Junião) e Paulo Roberto
Grecchi.
Ao fundo aparecem José

Carlos Moraes (calça xadrez),
Francisco Corrocher, Francisco Denardi e Marco Burani.

Falecia em São Paulo, em
19 de outubro de 1979, dr.
José Pereira Gomes Sobrinho,
tieteense nascido na rua do
Comércio, em 9 de dezembro
de 1907, filho de Francisco
Pereira Gomes Júnior e de Brazília Alves Gomes, mestres tradicionais que percorreram os
caminhos do Magistério, lecionando no Grupo Escolar “Luiz
Antunes” e em escolas rurais.
Gomes Sobrinho fez todo
o curso primário em Tietê, no
velho estabelecimento de ensino onde seus pais lecionaram,
até sua família se mudar para
São Paulo, quando seu pai passou a trabalhar como bancário
na matriz do Banco Comercial
do Estado de São Paulo.
Ao mesmo tempo em que
fazia o curso de Humanidades,
Gomes Sobrinho estudava música e piano. Além disso, desde
a época de acadêmico, foi colaborador do jornal A Gazeta,
sendo a música o assunto predileto dos seus escritos.
Em São Paulo, cursou o antigo Ginásio do Estado, onde
se preparou para os exames
de admissão na Faculdade de

Medicina na Universidade de
Curitiba no Paraná. Aprovado,
ingressou no curso colando
grau em dezembro de 1940.
Uma vez formado, abriu consultório em Sorocaba e também em Tietê, especializando-se em Oftalmologia na Santa
Casa local, da qual foi diretor
clínico.
Casou-se em 8 de fevereiro
de 1944, em Tietê, com Dulce
de Toledo Piza, filha de Silvano de Toledo Piza e Júlia Alvarenga. Viveu, posteriormente,
em São Paulo, com a esposa e
os filhos Eduardo Piza Pereira Gomes e Cecília Gomes de
Souza Lima.
Dotado de excelente caráter
e bondade, era muito benquisto e estimado. É justo destacar
que, na Cronologia Tieteense,
há informações
fornecidas
por este conterrâneo, que colaborou por meio de pesquisas
junto à Biblioteca do Estado e
de coleções antigas de jornais.
Ainda vale uma informação de
agradável lembrança: fui aluno
do professor Francisco Pereira Gomes Júnior, conhecido
como Chico Gomes.

