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Coocerqui inaugura a quinta loja
Divulgação Coocerqui

SUCESSO - A quinta unidade da Coocerqui foi inaugurada na cidade de Porto Feliz no sábado, 12 de dezembro, com a presença da 
Diretoria Executiva representada pelo diretor-presidente Luiz Carlos Urso, pelo diretor-administrativo e financeiro Raul Gonçalves de 
Araújo e pelo diretor de Operações e Mercado Durval Della Torre e investidores. Vale destacar que, com esta inauguração, a Coocerqui  
de Porto feliz alcança a marca de aproximadamente 100 colaboradores diretos e indiretos.                                                    Página 14
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Bicadinhas da semana 
Viver é uma estratégia!

PARA ENCERRAR

Do latim “vita”, vida é o estado de atividade incessante co-
mum aos seres organizados. É o período que decorre entre o 
nascimento e a morte. Sendo assim, desde que o mundo é mun-
do, muitos preferem não se questionar sobre o sentido dela, em-
bora dentro de si mesmos esta questão impulsione suas ações 
diariamente. Afinal, a busca por sentido é intrínseca do ser hu-
mano e sempre chega aquele momento da existência individual 
que é impossível não fazer qualquer reflexão neste sentido! 

Além disso, quer queiramos ou não, dentro deste contexto 
surgem as adversidades, parte integrante da vida! Superá-las é 
um dos maiores obstáculos que enfrentamos, mesmo porque os 
problemas, sejam grandes ou pequenos, apresentam-se a nós 
durante toda a nossa existência. Independentemente de quão 
animado, inteligente ou feliz estejamos no momento, indepen-
dentemente da vida correr às mil maravilhas, inesperadamente, 
todos somos confrontados com lutas, desafios, dificuldades. É 
como se fossemos postos à prova, para vermos de que “fibra” 
somos feitos e se realmente conseguimos enfrentar situações 
catastróficas e angustiantes. 

Importante esclarecer que a ideia deste editorial não é pas-
sar a mensagem que quanto mais adversidade melhor nem 
fazer apologia de que o sofrimento é algo bom. Não, o sofri-
mento incapacitante não é benéfico! Ainda assim, não invalida 
que pensamos nele como uma realidade que acontece na vida 
de cada um de nós, certamente em número e intensidade dife-
rentes de pessoa para pessoa. Mas quando acontece, aceitá-lo 
é parte da estratégia para nos livrarmos de mais sofrimento. 
Aceitá-lo pode constituir uma forma de nos reestruturarmos e 
seguirmos em frente.

Aprender a lidar e a superar as adversidades é o que nos faz 
ser quem somos. Cada desafio e cada dificuldade que enfren-
tamos com êxito na vida servem para fortalecer nossa força de 
vontade, confiança e capacidade de vencer obstáculos futuros.
Mesmo porque, segundo especialistas, quando você responde 
de forma positiva e construtiva aos seus maiores desafios, as 
qualidades, as forças e as virtudes, como coragem, caráter, es-
perança e perseverança, surgem lá de dentro. Desse modo, per-
cebe-se que a preparação para saber como agir em situações 
difíceis é como um kit de primeiros socorros para quando o 
“azar” nos bater à porta. Se tivermos e soubermos usar, certa-
mente evitaremos danos bem maiores. 

Outro recurso valioso é a autoconfiança que tudo vai dar 
certo e a esperança que sempre há uma luz no fim daquele tú-
nel. Afinal, tudo na vida tem o seu lugar e propósito, cabendo-
-nos a escolha. Considerando todas estas colocações, o jornal 
Nossa Folha convida você para utilizar este fim de ano contur-
bado como inspiração. Há muitas histórias inspiradoras de pes-
soas que superaram obstáculos aparentemente intransponíveis 
e triunfaram sobre suas adversidades para viver uma vida pro-
dutiva e bem-sucedida.  Os tempos difíceis podem nos ajudar a 
compreender e a apreciar melhor a vida e a valorizar os momen-
tos felizes e de paz. Por isso, cultive a coragem, a autoconfiança 
e a superação. Será um bom começo!

“Às vezes, desistimos simplesmente porque não acredi-
tamos em milagres, porém, milagres existem e são reais! Por 
isso, lutar e acreditar faz parte do homem que tem fé” - autor 
Thiago Herinch.

CAMPANHA Fundada em 
Tietê, em 4 de junho de 2001, 
a Associação Viva a Vida de 
Apoio a Portadores de Câncer 
busca ajuda financeira para 
construir o prédio da futura 
sede da entidade. Quem puder 
colaborar pode doar qualquer 
quantia no Banco do Brasil, 
agência 07137, conta corren-
te 101184. Mais informações 
pelo (15)3282-8499.

PAPAI NOEL - Neste ano, 
por conta da pandemia, a 
Campanha Papai Noel dos 
Correios ocorre virtualmen-
te, desde o recebimento das 
cartinhas até a adoção dos pe-
didos das crianças, que será 
100% online, por meio do Blog 
do Papai Noel dos Correios, 
no blog.correios.com.br/pa-
painoeldoscorreios. Podem 
participar crianças de até 10 
anos em situação de vulne-
rabilidade social e alunos da 
Rede Pública até o 5º ano do 
Ensino Fundamental.  

VOTAÇÃO A violonista 
Gabriele Leite é uma das fi-
nalistas do Prêmio Concer-
to 2020 Jovem Talento. A 
votação termina hoje, 18 de 
dezembro, no link concerto.
com.br/noticias/premio-con-
certo-2020-votacao-do-publi-
co. Corre lá e vota na Gabriele.

NATAL PET Em parceria 
com a NutriPet e a Special Dog, 
foi lançada a campanha Natal 
de Barriga Cheia Projeto Miau-
Jude. Neste sábado, 19 de de-
zembro, a cada 1kg de ração 
doado por uma pessoa que 
passar pela NutriPet em Tietê, 
a Special Dog fará o mesmo.

COLETA Prossegue a Cam-
panha Cerquilho Limpa que 
recolhe móveis, podas de ro-
çagem de gramas e limpeza 
de jardins. De 21 a 23 de de-
zembro, serão atendidos o São 
Luiz, Paradiso, Green Valley, 
Parque das Árvores, Parque 
Alvorada, Vale do Sol, Colina 
I e II, Galo de Ouro, Vila São 
José, Recanto da Colina, Nossa 
Senhora de Lourdes, Cecap e 
Centro (da linha do trem sen-

tido Galo de Ouro). Mais infor-
mações pelo (15)3384-3470.

JORNALISMO DIGITAL 
A editora-chefe do Nossa Fo-
lha, jornalista Damana Maria 
Rodrigues, promove lives no 
perfil @damanarodrigues no 
Instagram. Conteúdo tem ido 
ao ar às 20 horas. Na próxima 
semana, os entrevistados se-
rão José Cavalcanti Maia (21 
de dezembro) e Roberto Gre-
chi (23 de dezembro). 

VOCÊ SABIA? Um fenôme-
no astronômico raro começou 
na quarta, 16 de dezembro, e 
atingirá seu ápice nesta segun-
da, dia 21, e está sendo compa-
rado à “Estrela de Belém”, que, 
segundo o Evangelho de São 
Mateus, guiou os três reis ma-
gos ao local de nascimento de 
Jesus Cristo. A conjunção pla-
netária entre Júpiter e Saturno, 
os dois maiores planetas do 
Sistema Solar, poderá ser vis-
ta a olho nu, pouco após o pôr 
do sol. Quanto mais próximo 
da linha do Equador, mais visí-
vel será esse fenômeno, o que, 
segundo os astrônomos, não 
acontecia há aproximadamen-
te 800 anos.

BAZAR Até quarta, 23 de 
dezembro, das 10 às 19 horas, 
no Asas, no Centro de Tietê, 
ocorre a Feira de Artesanato. 
Lembrando que para parti-
cipar é obrigatório seguir as 
normas de higiene, distancia-
mento e uso de máscara.

DIVINO Com o tema cen-
tral “Guiados pelo Divino Espí-
rito Santo, busquemos encon-
trar com o Menino Jesus”, a 
Paróquia Santíssima Trindade 
promove a 181ª Festa do Divi-
no Espírito Santo, em Tietê. O 
tríduo ocorrerá nos dias 23, 24 
e 25 de dezembro, às 19h30, 
na igreja matriz da Paróquia 
Santíssima Trindade. Para as 
missas, é necessário retirar 
senha antecipadamente. Já a 
solenidade de 26 de dezembro 
terá carreata  do andor do Di-
vino, às 14 horas, e missa cam-
pal no Parque do Divino às 18 
horas. 

ESPORTE DE RISCO Flávia Alberta Gaiotto Melaré publi-
cou um meme bem realista nas redes sociais: “Você pratica 
algum esporte de risco? Sim, às vezes, dou a minha opinião”. 
Em tempos de polaridade, opinar sobre algo é um “esporte de 
altíssimo risco”.

ANIMAÇÃO Quem também postou um meme no Facebook 
foi Mayra Gabriela Maimone, que deu uma dose de “ânimo” 
para todos os internautas: “’Não quero desanimar vocês não, 
mas Mad Max se passa no ano de 2021”. Quem está preparado?

PROFECIA Já Adriana Prestes revelou que também sabe 
profetizar através de um meme: “Mil cairão para o Guarujá, 10 
mil para Ubatuba, mas tu ficarás em casa. Pobres 25:12”. Essa 
é uma profecia que ninguém quer, né, Adriana?

SEM VIOLÊNCIA Daniela Almeida está praticando toda a 
tolerância possível para a convivência e até publicou um meme 
no Facebook: “Tem que rir para não agredir, né?”; Melhor as-
sim! Melhor ficar na paz e amor!

PRENDADA Os amigos estão contando os dias para que a 
vacina contra a covid-19 dê certo e a pandemia termine só para 
almoçarem na casa da são-paulina Regina Zambianco. Enquan-
to isso, a morena dos olhos verdes só posta delícias gastronô-
micas nos stories do Facebook. Acaba logo pandemia!

33 PONTOS As borboletas do jardim contaram que as co-
rintianas Ana Parducci e Poliana (Sindicato Rural de Tietê) ti-
veram uma feliz semana após o Corinthians vencer o rival São 
Paulo por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o 
Timão conquistou 33 pontos e ocupa a nona posição, para fe-
licidade geral das corintianas de Tietê!

CURIOSIDADE A página Precisa-se de Gente Boa, no Face-
book, postou um meme que representa bem os curiosos: “Eu 
acho errado a pessoa ficar discutindo dentro do ônibus no ce-
lular. O certo é colocar no viva voz para que a gente possa 
analisar os dois lados”.

AMIGO SECRETO Esta mesma página revelou como será o 
amigo secreto deste ano: “Cada um deposita R$50 na minha 
conta e eu terei que descobrir quem depositou. Não tem prazo 
para acabar, inclusive, quem quiser pode fazer dois depósitos 
para tentar me confundir”. 

SEM PACIÊNCIA A página Hierophant também deixou um 
recado nas redes sociais, válido para muita gente: “Não sou 
Egito para ficar aturando praga”. Concorda?

VACINA CHINESA A falta de paciência ficou exposta na pá-
gina Memes da Ciência com o seguinte post: “Lembrando que 
geral tomou a vacina chinesa da H1N1 e, agora, fica fazendo 
graça”. Sem falar que boa parte das manufaturas que circulam 
no País vem da China. Vai entender o povo brasileiro!

ROMANTISMO Diretamente da página Coração Elástico, 
um meme “romântico”: “Por que será que ninguém fica comi-
go? Eu puxando assunto: Sabia que eu queria ter uma cabra?”.

TESTE DE TOLERÂNCIA A leitora Gabriela Bertola compar-
tilhou a seguinte frase nas suas redes sociais: “Eu prometo ter 
paciência em 2022. 2021 está muito em cima!”

HORÁRIOS DAS MISSAS

Agende-seEditorial

EDIÇÃO DIGITAL

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

DOMINGO: 20 de dezembro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

QUARTA: 23 de dezembro
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.

NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19h30 (3º dia do Tríduo do Divino).
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela está em reforma.
SANTA CATARINA: não haverá missa este mês.
SANTO ANTONIO: 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: missa na quarta quarta do mês às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda primeira sexta às 19 horas. 
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da 
palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da 
palavra aos domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta 
às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.

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

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

NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: missa sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: missa sábado às 19 horas.
SÃO VICENTE DE PAULO: missa domingo às 17h30. 
SÃO PAULO APÓSTOLO: missa domingo às 19 horas. 
Não será mais necessário retirar senhas para participar das missas, 
porém, atingindo a capacidade permitida a entrada será interrompida.



Os policiais militares de 
Porto Feliz agiram como ver-
dadeiros heróis ao salvarem 
um recém-nascido engasgado 
na noite do sábado, 12 de de-
zembro. Na ocasião, os solda-
dos foram acionados por uma 
mãe que pedia socorro por seu 
filho de apenas um mês, que 
estava engasgado com leite 
materno.

Imediatamente, os policiais 
militares constataram que a 
criança enfrentava dificuldade 
de respiração e realizaram as 
primeiras manobras de reani-
mação. Contudo, não obtendo 
resposta, seguiram para a San-
ta Casa de Porto Feliz, sendo 
que, durante o percurso, pros-
seguiram com a realização das 
manobras de salvamento.

Ao chegar ao estaciona-
mento do hospital de Porto 

Feliz, o bebê tossiu, soltou o 
leite que obstruía suas vias 
aéreas e chorou. O médico de 
plantão informou aos PMs que 
o rápido e preciso atendimen-
to prestado por eles foi deter-
minante para salvar a vida do 
recém-nascido.

FURTO DE VEÍCULO - Em 
Tietê, um comerciante de 52 
anos teve uma Kombi branca 
furtado na rua Teresa Marson 
Sbompato, no Centro, na tarde 
da sexta, 11 de novembro.

Junto do veículo, os crimi-
nosos também levaram ma-
quinários de uma marmoraria 
do município. O furto acabou 
registrado na Delegacia de Po-
lícia de Tietê.

OPERAÇÃO POLICIAL - 
Com a finalidade de reduzir 
os índices criminais, princi-
palmente os das áreas rurais, 

a Polícia Militar de Cerquilho 
desenvolveu na terça, 15 de 
dezembro, a Operação Interior 

Mais Seguro. 
A operação policial desse 

dia é concomitante em todo 

Estado e trata-se de patrulha-
mento rural, pontos de es-
tacionamentos em locais de 
circulação de pessoas e/ou ve-
ículos, e fiscalização de veícu-
los e pessoas em via públicas. 

Segundo o capitão PM 
William Tonini, comandante 
da Cia da PM, o objetivo, além 
da redução dos índices crimi-
nais, é o de passar a sensação 
de segurança para as comu-
nidades rurais e aproximar a 
polícia desta população, incen-
tivando que todos acionem o 
190 caso verifiquem alguma 
atividade suspeita.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
- Em Cerquilho, na terça, 15 
de dezembro, por volta das 
20h30, a radiopatrulha da PM 
deparou-se com um homem 
agredindo uma mulher na rua 
dr. Soares Hungria.

O agressor de 47 anos, que 
é funcionário público, exalta-
do, passou a ofender os poli-
ciais militares, que lhe deram 
voz de prisão. Houve a neces-
sidade de técnicas de defesa 
pessoal para dominar  e con-
duzir o agressor à viatura que, 
mesmo dentro do guarda-pre-
so, continuava com as ofensas 
aos policiais e ameaças à mu-
lher.

Feitos os registros, o ho-
mem acabou preso e, agora, 
responderá na Justiça por vio-
lência doméstica, desacato e 
resistência à prisão. Somente 
o crime de violência domésti-
ca possui pena de detenção de 
três meses a três anos; desaca-
to, detenção de seis meses a 
dois anos ou multa; e resistên-
cia a prisão, pena de detenção 
de dois meses a dois anos.

O médico do plantão hospitalar informou que o rápido e preciso atendimento foi determinante para impedir que a criança viesse a óbito

OCORRÊNCIAS

Policiais militares salvam recém-nascido engasgado
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 Denival de Lima

Prefeito Vlamir Sandei tem 
WhatsApp clonado

GOLPE

Na quinta, 17 de dezem-
bro, o prefeito de Tietê, Vla-
mir Sandei (PSDB), divulgou 
em sua rede social que teve 
o número do aplicativo de 
WhatsApp clonado. 

Na ocasião, também re-
velou que estava tomando 
todas as providências para 

sanar o problema e que, caso 
seus contatos recebessem 
qualquer mensagem de teor 
duvidoso, passassem a igno-
rar e não responder. 

“Essa prática é muito uti-
lizada para aplicar golpes em 
pessoas de bem”, comentou o 
prefeito de Tietê.

Diplomação de candidatos 
eleitos será online

NESTA SEXTA

Devido à pandemia da co-
vid-19, a Justiça Eleitoral de-
terminou que a diplomação 
dos prefeitos, vices, vereado-
res e suplentes eleitos para o 
mandato 2021/2024 seja rea-
lizada de forma online, ou seja, 
não presencial.

Portanto, hoje, 18 de de-
zembro, a partir das 14 horas, 
por meio do Sistema de Diplo-
mação de Eleitos e Suplentes, 

ocorrerá a liberação dos di-
plomas dos candidatos elei-
tos e suplentes das eleições 
2020 dos municípios de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista, os quais ficarão dis-
poníveis para emissão pelos 
interessados, na mesma data, 
no site do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de São Pau-
lo, que pode ser acessado pelo 
tre-sp.jus.br. 

Asfalto das Massarandubas 
está em condição precária

CIDADÃO-REPÓRTER

Em Tietê, moradores da 
rua das Massarandubas, no 
Povo Feliz, reclamaram ao De-
partamento de Jornalismo do 
Nossa Folha sobre a condição 
precária que se encontra o as-
falto da referida rua.

De acordo com os reivindi-
cantes, a rua está com inúme-
ros buracos e mesmo a ope-
ração tapa-buracos já tem se 
tornado insuficiente devido a 
tantos desníveis que existem 
na referida via. 

“Passa ano, entra ano, e a 
condição do asfalto só piora. 
Precisamos, com urgência, que 
seja refeito o asfaltamento da 
rua das Massarandubas, além 
de outras vias do bairro”, co-
brou um morador.

Segundo uma motorista 
residente na Massarandubas, 
os desníveis e buracos da rua 
prejudicaram seu veículo. “De-
pendendo do atrito com o bu-

raco, o pneu pode vir a furar 
ou rasgar, assim como ficam 
desgastados os componentes 
do conjunto de suspensão, 
como amortecedores e molas. 
Além disso, os freios também 
podem ser danificados, princi-
palmente devido aos desvios 
bruscos que o motorista pre-
cisa fazer”, disse a reclamante.

Portanto, os moradores 
querem saber da Prefeitura de 
Tietê se há algum projeto de 
recapeamento da rua das Mas-
sarandubas, quando será feito 
e o que depende para que isso 
ocorra.

Em resposta, a Secretaria 
Municipal de Obras e Plane-
jamento informou que existe 
previsão de recapeamento no 
bairro Povo Feliz previsto para 
meados 2021, quando todas 
as ruas em situação crítica na 
localidade serão recapeadas.

PM celebra 189 anos de serviços
SEGURANÇA PÚBLICA

Em 1831, a Província de 
São Paulo vivia dias turbulen-
tos após a abdicação de Dom 
Pedro I. Na época, inúmeras 
revoltas ameaçavam o fra-
cionamento do Brasil, como 
ocorrera com a América Espa-
nhola. Diante dessa realidade, 
o então ministro da Justiça, o 
padre paulista Diogo Antônio 
Feijó autorizou a criação de or-
ganismos policiais nas provín-
cias, com o objetivo de “man-
ter a tranquilidade pública e 
de auxiliar a Justiça”.

A partir do decreto regen-
cial, o presidente do Conse-
lho da Província de São Paulo, 
brigadeiro Rafael Tobias de 
Aguiar, determinou, em 15 de 
dezembro de 1831, a criação 
do Corpo de Guardas Munici-
pais Voluntários com 130 ho-
mens, sendo 100 de infantaria 
e 30 de cavalaria. Passava a 
existir, então, a força gênese 
da Polícia Militar atual.

“Após 189 anos, a Polícia 
Militar continua mantendo os 
princípios e valores dos ‘130 
de 31’, que a fazem uma das 

instituições mais confiáveis do 
Estado. Esta fidelidade junto à 
história e à tradição, contudo, 

não foi obstáculo para avanços 
contemporâneos. Atualmente, 
como uma das forças policiais 

mais modernas do mundo, 
emprega técnicas operacionais 
sofisticadas e adota soluções 
tecnológicas de última geração 
em suas atividades”, divulgou 
o capitão PM William Tonini, 
comandante da Cia da PM.

Em 189 anos, a instituição 
garantidora dos direitos fun-
damentais também foi respon-
sável pela preservação da paz 
social, mesmo diante de múl-
tiplas dificuldades e intempé-
ries. “Se chegamos até aqui e 
pretendemos avançar muito 
mais, isso só foi e será possível 
graças a cada um dos nossos 
valorosos policiais militares, 
idealistas e vocacionados, que 
colocam a própria vida em ris-
co para honrar a memória dos 
nossos ancestrais e em defesa 
da sociedade paulista.

Efetivamente, multiplica-
mos por mil e um os cento e 
trinta de trinta e um. Parabéns 
a todos os policiais militares, 
cidadãos de São Paulo, ativos 
e veteranos, pelos 189 anos de 
honra e devoção!”, finalizou a 
Corporação.

Cerquilho e Tatuí são premiadas no PPM 

CIDADES REFERÊNCIAS

O governador João Doria 
(PSDB) realizou na segunda, 14 
de dezembro, a primeira pre-
miação do Programa Parcerias 
Municipais (PPM), gerido pela 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional. 

No total, 21 municípios, in-
cluindo Cerquilho e Tatuí, fo-
ram premiados por terem ob-
tido melhores desempenhos 
dentro de desafios propostos 
pelo Governo Estadual de São 
Paulo em sete áreas prioritá-
rias. Outras três cidades tam-
bém foram reconhecidas por 
boas práticas no enfrentamen-
to da pandemia do novo coro-
navírus. 

O Programa Parcerias Mu-
nicipais foi lançado em agosto 
de 2019 com objetivo de inten-
sificar a cooperação entre o Es-
tado e os municípios paulistas, 
de forma a incrementar a exe-
cução das políticas públicas lo-

calmente, respeitando as pecu-
liaridades, desafios e vocações 
de cada cidade. 

Para isto, o programa defi-
niu sete desafios prioritários: 
ampliação do acesso à creche; 
universalização do acesso à 
pré-escola; melhoria da quali-
dade do Ensino Fundamental; 
redução das taxas de Mortali-
dade Infantil e Materna; redu-
ção dos óbitos prematuros por 
Doenças Crônicas Não-trans-
missíveis (DCNT); fortaleci-
mento das redes de combate 
à violência sexual e promoção 
de ambientes menos suscetí-
veis a roubos.

Foram reconhecidos os 
três municípios com melho-
res desempenho em cada uma 
dessas áreas no decorrer do 
ano de 2020, em um total de 
21 premiações. 

1º) Acesso à creche: Cer-
quilho, Itapira e São José dos 

Campos;
2º) Acesso à pré-escola: 

Mira Estrela, Bebedouro e Ja-
careí;

3º) Qualidade do Ensino 
Fundamental: Pirangi, Lins e 
Salto;

4º) Redução da mortalida-
de infantil e materna: Taguaí, 
Mairiporã e Itu;

5º) Redução de óbitos pre-
maturos: Santa Cruz do Rio 
Pardo, Vinhedo e Tatuí;

6º) Fortalecimento do 
combate à violência sexual: 
Iguape, Olímpia e Bauru;

7º) Ambientes menos sus-
cetíveis a roubos: Santa Fé do 
Sul, Nova Odessa e Indaiatuba.

No quesito combate à pan-
demia da covid-19, a iniciativa 
também premiou três municí-
pios que se destacaram no en-
frentamento da pandemia da 
covid-19. 

1º) São Paulo - Entre as 

maiores cidades do Estado, é 
a que apresentou maior dispo-
nibilidade de leitos de Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) 
por 100 mil habitantes.

2º) Santos - Com elevada 
concentração de idosos, pos-
sui a maior taxa de recupera-
ção da covid-19 na população 
acima de 60 anos e a segunda 
menor letalidade nesta faixa 
etária.

3º) Araraquara - Registrou 
o maior índice de testagem e 
menor letalidade entre os mu-
nicípios na faixa de 200 a 300 
mil habitantes.

Os municípios vencedores 
com menos de 50 mil habi-
tantes terão convênios de até 
R$150 mil. Cidades de 50 mil 
a 100 mil habitantes poderão 
receber até R$250 mil. Por fim, 
localidades com mais de 100 
mil habitantes assinarão con-
tratos de até R$350 mil.

O recapeamento da via ocorrerá em meados de 2021, 
segundo a Secretaria Municipal de Obras

Divulgação Polícia Militar

Corporação é uma das forças policiais 
mais modernas do mundo

O bebê de apenas um mês se engasgou com 
leite materno e precisou ser reanimado

Divulgação Polícia Militar

Falta de manutenção em vias causa novas reclamações

CIDADÃO-REPÓRTER

Em Tietê, transitar pelas 
ruas Teresa Marson Sbompato 
e Nossa Senhora Aparecida, na 
Vila São Geraldo, tem gerado 
muitas reclamações, princi-
palmente dos moradores, por 
conta dos buracos e os desní-
veis gerados pela falta de ma-
nutenção no asfalto.

Recentemente, a engenhei-
ra civil da Secretaria Munici-
pal de Obras e Planejamento, 
Letícia Garbeloti de Mello, in-
formou ao Nossa Folha que a 
questão seria discutida entre 
a própria secretaria, gabine-
te do prefeito Vlamir Sandei 

(PSDB) e Secretaria Municipal 
de Finanças. Em razão dis-
so, os moradores voltaram a 
procurar este semanário para 
saber se, realmente, haverá a 
viabilidade financeira para que 
o serviço de recapeamento das 
referidas vias seja executado e 
quando ocorrerá a recupera-
ção da massa asfáltica. 

Em resposta, o secretá-
rio de Obras e Planejamento, 
Álvaro Gebraiel Bellaz, disse 
apenas que existe a viabilida-
de financeira e que as obras já 
estão sendo incluídas no cro-
nograma de serviços.

Flagrante leitor
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A potencialidade do violão brasileiro pelas mãos desta artista pode ser acompanhada no Instagram @gabrieleguitar, no Facebook e no YouTube

ENTREVISTA

O talento imensurável da violonista Gabriele Leite

aos 83 anos. Falecido era viúvo de Aurora Lopes dos Santos e dei-
xou os filhos Douglas, Sandra e Selma, 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.

MARIA TEREZA LOPES CARDOSO
Faleceu em Tietê, em 15 de dezembro, Maria Tereza Lopes Car-

doso aos 86 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Marcolino, 
Vera Lucia, Eva e Sergio, além de familiares. 

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

VILMA CANDIDA DE CHRISTO PARDUCCI
Faleceu em Tietê, em 16 de dezembro, Vilma Candida de Chris-

to Parducci aos 85 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Sid-
nei, Marcelo e Rita, além de familiares. 

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

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Faleceu em Tatuí, em 11 de dezembro, João Carlos dos Santos 

aos 75 anos. Falecido era casado com Maria Rosalina do Prado 
Santos e deixou os filhos Maria Luiza, Celso Carlos, Daniel, Joel, 
Katyia e Kielen, 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.

JOSIAS PAREDES DE OLIVEIRA
Faleceu em Boituva, em 12 de dezembro, Josias Paredes de 

Oliveira aos 24 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após re-

comendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

ZULINO MORAES
Faleceu em Sorocaba, em 13 de dezembro, Zulino Moraes aos 

87 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida Araújo Moraes 
e deixou os filhos Elza, Airton, Denilson, Maria, Valdemir e Benito, 
além de familiares. 

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

APARECIDA CECÍLIA DE PAULA ROBERTO
(Cecilinha, esposa de Kuem)

Faleceu em Tietê, em 13 de dezembro, Aparecida Cecília de 
Paula Roberto aos 48 anos. 

Falecida era casada com Edson Carlos Roberto e deixou o filho 
Vinícius, além de familiares. 

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

CLODOALDO MANOEL DA COSTA
Faleceu em Cerquilho, em 14 de dezembro, Clodoaldo Manoel 

da Costa aos 46 anos. Falecido vivia em união estável com Ana 
Lúcia Neves Monteiro e deixou familiares. 

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

MÁRIO PINHEIRO
Faleceu em Tietê, em 14 de dezembro, Mário Pinheiro aos 72 

anos. Falecido era casado com Dirce da Costa Pinheiro e deixou 
os filhos Mariana, Márcia, Marcos e Maciel, além de demais fami-
liares. 

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

JESSI CORREIA DOS SANTOS 
Faleceu em Tietê, em 15 de dezembro, Jessi Correia dos Santos 

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

A violonista cerquilhense 
Gabriele Leite, de 23 anos, é 
uma das finalistas do Prêmio 
Concerto 2020, na categoria 
Jovem Revelação, sendo des-
taque em todo o País. Dona 
de um talento imensurável, a 
artista concedeu entrevista ao 
jornal Nossa Folha e contou  
sua trajetória artística, seus 
desafios e planos futuros. 

NOSSA FOLHA - Como 
surgiu seu gosto por instru-
mentos musicais, em espe-
cial pelo violão?

GABRIELE LEITE - Meu 
interesse pela música come-
çou muito cedo, graças aos 
incentivos dos meus pais que 
sempre foram presentes e cul-
tivavam a música dentro de 
casa, desde as brincadeiras 
até ao ouvido atencioso ao se 
escutar um CD ou assistir um 
show, um concerto.

Aos cinco anos, eu recebi 
de um amigo da família um 
CD com os clássicos do violão, 
como Dilermando Reis, Tárre-
ga, entre outros. 

NOSSA FOLHA - Que im-
portância teve o Projeto Guri 
em sua iniciação musical?

GABRIELE LEITE - Poder 
começar a dar meus primeiros 
passos musicais em uma insti-
tuição social, como o Guri, foi 
incrível porque é para muitos 
o primeiro contato com a mú-

sica de maneira efetiva. Parti-
cularmente, trouxe-me a ideia 
de poder seguir com uma car-
reira musical me encaminhan-
do para o Conservatório de 
Tatuí, onde pude começar, de 
maneira institucional, minha 
educação musical. 

NOSSA FOLHA - Depois 
de passar pelo projeto, como 
ocorreu sua profissionaliza-
ção instrumental?

GABRIELE LEITE - Passa-
dos cinco anos de Guri, em 
2010 ingressei no Conserva-
tório de Tatuí, onde conclui 
o curso de Violão Clássico. 
Os anos de Conservatório fo-
ram importantíssimos para 
eu conseguir chegar a outros 
espaços dentro do cenário do 
violão, aqui no Brasil. 

Em sequência, no ano de 
2016, ingressei no Instituto de 
Artes da Unesp, em São Pau-
lo, para cursar o Bacharelado 
em Música com habilitação em 
Violão Clássico. 

Em São Paulo, um mundo 
de várias oportunidades se 
abriu e eu consegui conquis-
tar bolsas de estudos, festivais 
internacionais, concursos, en-
tre outras coisas. E agora, em 
2020, ingressei na prestigiada 
Manhattan School of Music no 
Mestrado em Violão Clássico.

NOSSA FOLHA - Conta 
para nós de que maneira se 

deu a oportunidade de es-
tudar nos Estados Unidos 
ao obter uma bolsa integral 
no Mestrado da Manhattan 
School of Music.

GABRIELE LEITE - Essa 
oportunidade, na verdade, foi 
uma construção que vem sido 
moldurada desde os primei-
ros anos com o violão. 

De 2016 a 2019, consegui 
uma bolsa de estudos pela 
Sociedade Cultura Artística, 
onde eu tomava aulas particu-
lares com o professor e doutor 
Paulo Martelli. Durante  esse 
tempo, já se elaborava a ideia 
de ir estudar fora e os Estados 
Unidos eram um dos lugares. 

Ano passado, no meu último 
ano de faculdade, comecei a 
procurar saber mais sobre os 
processos de aplicação e, em 
dezembro, iniciei o processo. 

Entre vários documentos, 
textos e vídeos, alguns meses 
depois eu recebi a carta de 
aprovação.

NOSSA FOLHA - Você é 
uma das finalistas do Prêmio 
Concerto 2020. Como se sen-
te sendo indicada como um 
dos maiores destaques do 
País na música erudita?

GABRIELE LEITE - Alegria 
resume o que eu estou sen-
tindo neste ano de 2020. Esta 

indicação da Revista Concerto 
foi a cereja do bolo para este 
ano tão atípico. 

Realmente, fico imensa-
mente honrada em poder con-
correr à premiação de Jovem 
Revelação. Parte do resultado  
trabalhado nos últimos anos 
vem chegando com mais pre-
cisão às pessoas. 

Vale mencionar que pou-
cos violonistas tiveram a opor-
tunidade de serem indicados a 
esse prêmio, então, não chego 
sozinha aqui, mas sim com 
toda a classe de violonistas 
brasileiros.  

NOSSA FOLHA - Não tem 
como não citar, no momento 
atual, a pandemia. Ela afetou 
sua carreira? O que aprende 
com tudo isso que estamos 
vivendo?

GABRIELE LEITE - Sim, 
2020 foi um ano de muitas 
perdas em diversos sentidos. 
Eu, como artista, estar viven-
do um ano no qual não pude 
fazer o que mais gosto, que é 
estar em contato com as pes-
soas nos concertos, festivais, 
aulas, é uma situação para lá 
de alarmante.

Os aprendizados foram 
muitos, como, por exemplo, 
gravações caseiras, progra-
mas, aplicativos, edições, o 
que eu tirei de tudo isso é que 
o ser humano tem uma capa-
cidade incrível de se readaptar 

com rapidez.
Às vezes, o processo é do-

lorido, mas jamais esquecere-
mos nossos pontos positivos 
e avanços que pudermos rea-
lizar. 

NOSSA FOLHA - Quais são 
seus planos para um futuro 
próximo? Como podemos 
acompanhar seu trabalho nas 
redes sociais? 

GABRIELE LEITE - Espero 
poder ir para os Estados Uni-
dos em 2021 e continuar com 
o Mestrado, e quem sabe um 
Doutorado. Quero voltar aos 
festivais, concertos e mostrar 
a potencialidade do violão 
brasileiro por esse mundão. 
E tudo isso pode ser acompa-
nhado pelo Instagram @ga-
brieleguitar, além dos outros 
canais como o Facebook e o 
YouTube.  

NOSSA FOLHA - Quer 
deixar alguma mensagem a 
todos, em especial ao municí-
pio de Cerquilho?

GABRIELE LEITE - Sim! 
Por favor, apoiem os artis-
tas locais, seja prestigiando 
o trabalho de alguém nas re-
des sociais, compartilhando, 
deixando sua mensagem de 
carinho, pois a Cultura é um 
bem essencial na nossa vida 
e precisa, mais que nunca, ser 
valorizada e ter seu lugar de 
prestígio.

Divulgação 

AMARILDO AGUINALDO BUFFO
Faleceu em Tietê, em 12 de dezembro, Amarildo Aguinaldo 

Buffo aos 58 anos. Falecido deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-

dação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

IRACEMA THEREZINHA DORIGHELLO
Faleceu em Cerquilho, em 12 de dezembro, Iracema There-

zinha Dorighello aos 84 anos. Falecida deixou familiares. 
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-

do sepultado em jazigo da família.

MARLI EDNA PASÔTO BAZZO
Faleceu em Laranjal Paulista, em 16 de dezembro, Marli 

Edna Pasôtto Bazzo aos 61 anos. Falecida era casada com Ar-
mando Andre Bazzo e deixou os filhos Letícia, André, Ariana e 
Fabricio, além de familiares. 

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

A jovem de Cerquilho ganhou uma bolsa de estudos 
na prestigiada Manhattan School of Music

Secretaria de Cultura publica 
edital de chamamento

LEI ALDIR BLANC

Na última semana, em 
Tietê, a Secretaria Municipal 
de Cultura publicou o edital 
de chamamento da Lei Aldir 
Blanc, a qual destina dinheiro 
do Fundo Nacional de Cultu-
ra e tem por objetivo contem-
plar todos os profissionais da 
Cultura, sendo que cada mu-
nicípio deve fazer a gestão do 
recurso enviado pelo Gover-
no Federal. Para Tietê, foram 
destinados R$313.605,49.

A aplicação da lei no 

município foi marcada por 
contestações do Fórum da 
Cultura de Tietê, que alegou 
que o município negligenciou 
os apelos da classe artística, 
uma vez que a maior parte 
dela acabou não contemplada 
pelo auxílio emergencial.

Contudo, esgotado o pra-
zo para possíveis alterações 
no edital, o mesmo acabou 
publicado anunciando os 
seguintes profissionais con-
templados:
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FEMININO: Empregada Doméstica / Auxi-
liar de Limpeza.

MASCULINO: Operador de Máquina / Mar-
ceneiro / Motorista de Caminhão / Faxineiro 
/ Eletricista de Manutenção / Auxiliar de Pro-
dução / Ajudante de Motorista / Mecânico de 
Manutenção Motores a Diesel / Operador de 
Roçadeira / Serviços Gerais / Balconista / Área 
Administrativa.

FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP / 
Compras / Estágio / Aprendiz / Área Fiscal / 
Orçamentista / Área Comercial / Expedição / 
Gerente Financeiro.

Municípios divulgam vagas de emprego
OPORTUNIDADES

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.
0800-118023 ou (14)99165-1106

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

Divulgação

É comum as pessoas pen-
sarem que os profissionais da 
Saúde, que fazem jus à aposen-
tadoria especial, são apenas os 
médicos, enfermeiros e auxilia-
res de Enfermagem, mas isso 
não é verdade! Os dentistas, 
médicos-veterinários, coletores 
de lixo hospitalar e vários ou-
tros que trabalham diuturna-
mente em ambientes expostos 
aos agentes biológicos nocivos 
à saúde também têm direito.

Portanto, até os autônomos 
da área da Saúde, com contri-
buição individual ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 
possuem acesso a este benefício.

Até 13 de novembro de 2019, o requisito para concessão da 
aposentadoria especial era o exercício de 25 anos de trabalho 
com exposição a agentes nocivos. Após a Reforma da Previdên-
cia, os segurados filiados ao INSS devem cumprir a regra de 
transição por pontos: 25 anos de exercício na atividade especial 
somado com a idade, até chegar à pontuação igual a 86. Já os 
segurados filiados a partir de 14 de novembro de 2019 devem 
cumprir a regra permanente: a idade mínima de 60 anos para 
homem ou mulher e 25 anos de exercício na atividade especial.

A aposentadoria especial até abril de 1995 era concedida 
através do enquadramento por categoria profissional e bastava 
comprovar a profissão na Carteira de Trabalho. Porém, a partir 
de 28 de abril de 1995, passou a exigir a comprovação da expo-
sição a agentes nocivos através de formulário de insalubridade.

Recentemente, a Reforma da Previdência alterou o texto 
constitucional trazendo uma nova redação ao §1º, II do artigo 
201 da CF/88, fazendo menção expressa aos agentes biológicos, 
e isso é bastante benéfico, pois não tinha essa previsão legal. 

O INSS, na maioria das vezes, tem negado os pedidos de 
aposentadoria especial por não reconhecer algumas atividades 
como insalubres, contudo, é possível recorrer na via judicial. 
Para isso, o trabalhador deverá solicitar junto à empresa o Perfil 
Profissiográfico Previdenciário, documento que contém o histó-
rico de toda vida laborativa, o qual descreve, de forma detalha-
da, o setor, o cargo, a atividade exercida e os fatores de riscos 
existentes no ambiente de trabalho. No caso de profissionais 
autônomos da Saúde filiados à Previdência, a responsabilidade 
pela elaboração dos meios de provas é do próprio segurado.

Antes da Reforma, os profissionais da Saúde recebiam 100% 
da média aritmética de 80% dos maiores salários, sem incidên-
cia do Fator Previdenciário. Atualmente, contribuindo durante 
25 anos, o percentual será de 70%, ou seja, uma considerável 
diferença. Entretanto, é possível receber o percentual de 100%, 
mas o tempo de exposição aos agentes nocivos pode chegar aos 
35 anos, e isso é prejudicial para o segurado, pois contraria a 
finalidade da aposentadoria especial, que é proteger a saúde do 
trabalhador retirando-o mais cedo do ambiente insalubre. 

Em caso de dúvidas, consulte um advogado(a) especialista 
em Direito Previdenciário.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Aposentadoria especial para 
profissionais da Saúde

De porte médio, Dimmy é 
um ótimo cão para chácaras 
e quintais espaçosos. Domi-
nante, cuida bem do local e 
se dá com fêmeas. Está cas-
trado e vacinado. Tem apro-
ximadamente um ano e meio 
de vida. Ele chegou ao Miau-
jude com quatro meses e 
nunca foi adotado. Quem vai 
dar uma chance ao Dimmy?

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

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Arquivo

O Balcão de Empregos da 
Prefeitura de Tietê oferece 
vagas de mecânico, marce-
neiro, estagiário de Nutrição, 
fresador, programador CNC, 
torneiro mecânico, compra-
dor, auxiliar de vendas inter-
nas, gerente comercial, ana-
lista financeiro, consultor de 
vendas, ajudante de carrega-
mento, auxiliar de produção, 
operador de máquinas, moto-
rista de caminhão, operador 
de empilhadeira, eletromecâ-
nico, mecânico industrial, me-
cânico lubrificador, eletricista 
industrial e estagiário de En-
genharia.

Mais informações podem 
ser obtidas na rua Presiden-
te Kennedy, 23, Centro, ou 
através do telefone (15)3285-
2887.

Também em Tietê, o Rio 
Max Atacado admite cartazis-
ta com experiência e com do-
mínio das regras gramaticais. 
O e-mail para envio do cur-
rículo é riomax.tiete@gmail.
com.

Ainda em Tietê, a Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Tietê (Acet) contrata auxi-
liar administrativo, cujo currí-
culo deve ser entregue na pró-

pria Acet, instalada na rua São 
Benedito, 98, no Centro.

Há vaga para supervisor 
de qualidade para candidatos 
que residam em Tietê, Cerqui-
lho ou Boituva. É necessário 
ser graduado ou estar cursan-
do Engenharia de Produção, 
Administração ou Técnico em 
Qualidade. O currículo deve 
ser cadastrado no site muvin.
com.br/carreiras.

A Odontoclinic Tietê está 
com vaga para recepcionista, 
ambos os sexos, que tenha 
experiência comprovada. In-
teressados podem encami-
nhar currículo para o e-mail 
odontoclinic.odontologia.rh@
gmail.com.

A Quimifol admite Jovem 
Aprendiz masculino com En-
sino Médio completo ou cur-
sando e idade entre 18 e 22 

anos, que seja morador de 
Tietê. Os interessados devem 
enviar currrículo para rh01@
quimifol.com.br

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
divulga vagas para estagiários 
da Prefeitura, estagiário de 
Farmácia, mecânico de manu-
tenção, costureira industrial, 
comprador, soldador, consul-
tor de vendas, ajudante de 
carregamento, auxiliar de pro-
dução, operador de máquinas, 
motorista de caminhão, ope-
rador de empilhadeira, ele-
tromecânico, mecânico indus-
trial, mecânico lubrificador, 
eletricista industrial, estagiá-
rio de Engenharia, auxiliar de 
limpeza, auxiliar de metro-
logista, auxiliar de mecânico 
de refrigeração, eletricista de 

autos, costureira, auxiliar de 
montagem de estruturas me-
tálicas, estagiário de Nutrição, 
montador de esquadrias de 
alumínio, motorista categoria 
C, balconista/auxiliar de pa-
daria, açougueiro, repositor, 
assistente de controle de qua-
lidade, auxiliar de produção, 
costureira(o), tecelão, monta-
dor de móveis e estagiário de 
Direito.

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

A loja Coocerqui está com 
vagas abertas para auxiliar de 
unidade (reposição) e Jovem 
Aprendiz. O currículo pode 
ser cadastrado no site coocer-
qui.selecty.com.br.

Também em Cerquilho, o 
Colégio Origem está contra-
tando profissionais para as 
vagas de auxiliar de Enfer-
magem, professor de Artes, 
recepcionista, inspetor de alu-
nos e auxiliar de limpeza.

Os interessados devem 
encaminhar o currículo para 
o e-mail: vagas@origemcole-
gio.com.br. Mais informações 
pelo (15)99806-0703 (WhatsA-
pp).
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Ecort e Sejul realizam a
7ª Run Fast “Itamar Albertini”

CORRIDA DE RUA

Treinar muito e ter vontade de evoluir são qualidades necessárias para ser uma estrela do voleibol, segundo revelou a entrevistada

VOLEIBOL

Para Giovana, ser escolhida levantadora foi marcante

O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê, treinadas por Gera 
Foltran. Por ordem de sorteio, 
a vigésima primeira entrevista-
da é a Giovana de Freitas, de 
18 anos.

Nascida em 27 de outubro 
de 2002 em Tietê, é filha de 
Leandro Arruda de Freitas e 
de Andreza Regina Caldana 
de Freitas. Tem um irmão 
chamado Hiago Rafael, estu-
da no colégio Objetivo e tra-
balha como manicure em um 
salão de beleza.

Como levantadora da ca-
tegoria Infanto-juvenil, já 
possuí em seu currículo o vi-
ce-campeonato dos Jogos da 
Juventude e o título de cam-
peã regional da Copinha.

Giovana tem como ídolo a 
jogadora Fofão.

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

GIOVANA - “A vontade 
de se preparar tem que ser 
maior que a vontade de ven-
cer. Vencer será consequên-
cia da boa preparação”.

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

 GIOVANA - Comecei no 
ano de 2012. Não tive influ-
ência diretamente, apenas 
gostava de sempre ir olhar as 
meninas jogarem no ginásio 
“Acácio Ferraz”. Assim nas-
ceu minha vontade de jogar e 
ser atleta.

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

GIOVANA - Saber jogar 
em equipe.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

GIOVANA - Quando fui 
escolhida para ser levantado-
ra. Este dia foi de uma felici-
dade muito grande.

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

GIOVANA - Quando torci 
meu joelho no meio do jogo.

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

GIOVANA - Trata-se de 
uma importância tão signifi-
cativa que só oferece apren-
dizagem. Por meio da sua 
sabedoria, nos ajuda nas di-
ficuldades e nos ensina na 
superação.

NOSSA FOLHA - Quem é o 

seu maior adversário?
GIOVANA - O medo.

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

GIOVANA - Treinar muito 
e ter vontade de evoluir. Sem 
isso ninguém vai para frente. 

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

GIOVANA - Que temos 
que aproveitar as oportuni-
dades que a vida nos dá, pois 
nunca sabemos quando tere-
mos outra chance.

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

GIOVANA - Passar na fa-
culdade e conseguir me pre-
parar para realizar os outros 
sonhos do futuro.

Arquivo pessoal

Giovana estuda no colégio Objetivo

Segundo Paulinho, o esporte lhe ensinou conhecer o seu valor
Arquivo pessoal

Paulo Victor Vilhalva Ro-
mero é a décimo quinto entre-
vistado do jornal Nossa Folha 
na série especial dedicada aos 
atletas do handebol, que são 
comandados pelos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo 
Prado. 

Mais conhecido como Pau-
linho, este tieteense nasceu  
em 4 de fevereiro de 2006. 
O filho de Elvis Vitorino Ro-
mero e Cíntia Raquel Benites 
Vilhalva, tem duas irmãs Je-
nifer e Ana Beatriz e estuda 
na  Escola Municipal de Edu-
cação Básica (Emeb) “Lyria de 
Toledo Pasquali”.

Como jogador Central da 
categoria Infantil, conquistou 
o título de bicampeão da Liga 
de Handebol do Estado de 
São Paulo (Lhesp).

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

PAULINHO - Quando es-
tou em quadra, tento ser 
bastante prestativo e compe-
titivo para ajudar a equipe. 
Então, acredito que sou bem 
esforçado. 

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

PAULINHO - Meu início no 
handebol tieteense ocorreu 
aos 11 anos, por influência 
de alguns amigos que já trei-
navam.

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

PAULINHO - Quando 
entro em quadra, consigo esquecer de todos os pro- blemas de fora dela. Ali, me 

concentro bastante no jogo 
ou mesmo no treino. Agora, 
o que me irrita bastante é 
quando pessoas tentam tirar 
a minha paz e concentração.

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

PAULINHO - No momento 
atual, acredito que o maior 
desafio é se manter ativo, 
mas tento não perder os há-
bitos e a disciplina.

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

PAULINHO - Estes dois 
são de extrema importância, 
pois me ajudam em momen-
tos difíceis, tiram minhas 

dúvidas e tenho certeza que 
fazem isso por todos da equi-
pe. Agradeço por isso!

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

PAULINHO - O handebol 
me proporcionou conhecer 
várias pessoas incríveis, além 
das oportunidades de estar 
em novos lugares e também 
de mostrar o meu valor.

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

PAULINHO - Tenho altas 
expectativas! Acredito que 
a equipe se adaptará rápido 
quando voltarmos. Assim, 
iremos seguir com tudo.

Paulinho tem 14 anos

HANDEBOL

Anunciados os vencedores do 
concurso “Meu Pet, Meu Amor” 

AVAC E BEM AMIGOS

O Bem Amigos Futebol 
Clube e a Associação Volun-
tários Anônimos de Cerqui-
lho (Avac) promoveram, até 
30 de novembro deste ano, 
uma ação que teve como ob-
jetivo arrecadar fundos para 
a associação que realiza cas-
trações de animais de famí-
lias de baixa renda.

As inscrições do concur-
so “Meu Pet, Meu Amor” ofe-
receu entre os animais mais 
votados três vale-compras de 
R$500 (1º lugar), R$300 (2º 
lugar) e R$200 (3º lugar).

De acordo com as regras 
do concurso, a votação den-
tre os cães e gatos inscritos 
ocorreu por meio de duelos 

definidos por sorteio. 
Ainda segundo os orga-

nizadores,  as votações do 
“Meu Pet, Meu Amor” foram 
na página do @bemamigosfu-
tclube no Instagram.

O Bem Amigos Futebol 
Clube e a Avac destacaram 
que o concurso “Meu Pet, Meu 
Amor” valeu somente para os 
animais da cidade de Cerqui-
lho.

Esta iniciativa solidária 
contou com o apoio doAiqfo-
me, Emilio Prime, Agroterra 
Cerquilho, Realvet Clínica Ve-
terinária, Solutudo e Açaí no 
Copo e divulgação do jornal 
Nossa Folha.

Quem ficou com o vale-

-compras de R$500 da Agro-
terra e o 1º lugar do concurso 
foi o cão Yoshi.

Em segundo lugar, ficou a 
gatinha Margô, que conquis-
tou o vale-compras da Real-
vet, no valor de R$300.

A terceira colocada, pre-
miada com um vale-compras 
de R$200 da Coocerqui, foi a 
cachorra Belinha.

SAIBA MAIS - Vale res-
saltar que a AVAC tem como 
presidente Marco Antonio 
Sicchierolli, formado em Tec-
nologia em Segurança Pública 
pela Polícia Militar (PM) do 
Estado de São Paulo, além de 
ser policial militar reforma-
do.

No domingo, 13 de de-
zembro, em Tietê, a Equipe 
de Corredores de Rua de Tietê 
(Ecort) e a Secretaria Municipal 
de Esportes, Juventude e La-
zer (Sejul) realizaram a 7ª Run 
Fast “Itamar Albertini”, com a 
participação de mais de 100 
atletas de Tietê e região.

Segundo a Ecort, foi um 
evento marcante e bem orga-
nizado que, por isso, recebeu 
elogios dos atletas.

O município de Tietê, por 
meio da Ecort, teve vários atle-
tas no pódio, tanto na catego-
ria Geral quanto por cidade.

Na ocasião, houve premia-
ções do 1º ao 5º lugares na 
categoria Geral Masculino e Fe-
minino, além do 1º ao 3º colo-
cado por faixa etária, também 
no Masculino e Feminino.

A Ecort destaca o desem-
penho dos atletas e agradece a 
presença de cada um.

Geral Masculino
1º - Stank, de Itapetininga 
2º - Leopoldo, de Tietê 
3º - Ceará, de Tatuí 
4º - Valdemir, de Tatuí 
5º - Carneirinho, de Tietê

Geral feminino
1º - Elisete
2º - Thaís Vidotto
3º - Neide Manzoni
4º - Daiane Piovesane
5º - Maria José

Pódio masculino teve Leopoldo 
e Carneirinho, de Tietê 

Geral feminino também trouxe 
troféu para a cidade de Tietê

Fotos divulgação EcortFotos divulgação
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Fotos Acervo Alberto Giovanetti Filho

  

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

Dois mil e vinte está che-
gando ao fim e este foi um 
ano de comemorar os 65 anos 
de fundação do América Fute-
bol Clube, o Vermelhinho da 
Barra Funda, tradicional agre-
miação tieteense, sem poder 
festejar.

Representando toda essa 

nova geração que se de-
dica para que o trabalho da 
velha-guarda tenha continui-
dade, presto homenagem a 
Edenilson Foltran, conhecido 
como Tia, que já integrou as 
equipes defendendo as cores 
do América! 

Graças à foto fornecida por 
Tico, leitor e amigo da coluna 
“Onde Anda Você?”, hoje dedi-
co este espaço a este tieteen-
se nascido em 7 de março de 
1966. O filho do seu Braz e da 
dona Leonor, além de espor-
tista do América e do Comer-
cial, é administrador de muito 
profissionalismo. Casado com 
Patrícia e pai de Alexandre, 
também se dedica na mesma 
intensidade aos momentos em 
família.

Pertencer ao América é es-
pecial para quem, assim como 
eu, fez parte desta história 
desde lá no passado e lutou 
pela construção do estádio, 
que hoje fica na rua do Comér-
cio. Eu, particularmente, atra-
vés da minha empresa Macalé, 
possuo registros importantes, 
como toda a tubulação que 
passa pelo campo, começan-
do na avenida Nove de Julho, 

seguindo até o outro lado, na 
rua do Comércio. Lembro-me 
como se fosse hoje! Estes tu-
bos instalados no América fo-
ram trazidos de Botucatu pelo 
caminhão do Macalé. 

Mas há de se lembrar ainda 
da época do primeiro campo 
que ficava onde está hoje o 
ginásio “Acácio Ferraz”. Eram 
tempos de arquibancada de 
madeira, trave de pau e cam-
po sem grama. Época de Chico 
louco, Marito, Brandolize, An-
dré Bufo e outros ilustres que, 
para poder ter jogo, seguiam 
de carroça para a zona rural 
buscar bambu para cercar o 
campo. Neste mesmo período 
de glórias e dificuldades, bri-
lhavam no América craques 
como Janguta, Dinho, Máchia, 
Cangirai, Airton, Fausto, Carli-
nho, Maciel e tantos outros tão 
importantes quanto. 

Um dos últimos america-
nos a nos deixar e que, como 
presidente do América, ajudou 
a construir esta linda história 
foi Guerino de Leziér Vidotto, 
falecido em 12 de janeiro de 
2019 aos 86 anos.

Paro por aqui, pois são 
muitas saudades e o coração 

cansado sente!
PIADINHA DA SEMA-

NA - Joaquim vai ao médico, 
o doutor o examina e receita 
três remédios. Uma semana 

depois, ele retorna bem pior 
que estava, o médico estranha 
e pergunta:

- “O senhor comprou os re-
médios que eu lhe prescrevi?”

- “Claro, doutor!”
- “E tomou direitinho?”
- “Tomou? Doutor, fiz o 

que estava escrito: ‘mantenha 
sempre fechado’!”

Edenilson Foltran (Tia) 
nasceu em Tietê em
7 de março de 1966

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE 
Em pé: Édie, Guerino, Edenilson, Teixeira, Nilton, Humberto, Tico e Gisa

Agachados: Joaquim, Dunga, Marcelo, Iranildo, Manga, Amauri, Victor e Marcelinho

CMSJ doa duas cadeiras de rodas

Olaria Futebol Clube dá adeus a Amarildo Agnaldo Bufo

CAMPANHA DOS LACRES

DESPEDIDA

A última semana foi marca-
da pela doação de mais duas 
cadeiras de rodas pela Campa-
nha dos Lacres do Centro Mé-
dico São José (CMSJ). As novas 
entregas beneficiaram a Asso-
ciação Viva a Vida, de Tietê, e  
Lídia Godoi Martins, de Boitu-
va, por intermédio do Centro 
de Referência de Assistência 
Social (Cras) do município.

Com isso, a campanha, ini-
ciada em 2015, completou 58 
cadeiras de rodas doadas nas 
cidades de Boituva, Cerquilho, 
Tietê, Porto Feliz e Sorocaba, 
graças ao apoio da população,  

das empresas e das institui-
ções que arrecadaram os la-
cres das latinhas de alumínio.

Se por um lado, em 2020, a 
Campanha dos Lacres foi mo-
desta, por outro, a solidarieda-
de nas ações sociais do Centro 
Médico São José esteve mais 
forte do que nunca. 

Desde a escalada da pande-
mia, no mês de março, o CMSJ  
mobilizou esforços e lançou 
a campanha “Faça o Bem Cui-
dando da Sua Saúde”. Por meio 
dela, convidou a população a 
doar alimentos não perecíveis 
em troca de descontos nos va-

lores de exames contratados 
via atendimento particular.

Estes alimentos doados 
estão sendo destinados à As-
sistência Social de Cerquilho, 
para o Fundo Social de Tietê e 
para os Vicentinos, Paróquias 
São Roque e São Francisco de 
Assis, de Boituva, que repas-
sam às famílias necessitadas. 
Até o mês de novembro, mais 
de 10 toneladas de alimentos 
foram arrecadadas na região, 
segundo o CMSJ.

A iniciativa solidária segue 
até o fim deste mês de dezem-
bro e, para participar da Cam-

panha dos Lacres ou da “Faça 
o Bem Cuidando da Sua Saú-
de”, leve seus donativos até 
uma das unidades do Centro 
Médico São José: em Tietê, na 
rua dos Expedicionários, 314, 
Centro; em Cerquilho, na ave-
nida Presidente Washington 
Luiz, 392, Centro; e em Boi-
tuva, na rua José Scomparim, 
220, Jardim Hermínia.

Estão sendo aceitos os se-
guintes alimentos não perecí-
veis: arroz, feijão, farinha de 
trigo, óleo, macarrão, fubá, lei-
te longa vida, molho de tomate 
e açúcar.

Uma das doações foi para a entidade
Associação Viva a Vida, de Tietê

O CMSJ também entregou uma cadeira de rodas 
para Lídia Godoi Martins, de Boituva

Fotos divulgação CMSJ

No sábado, 12 de dezem-
bro, o Olaria Futebol Clube se 
despediu do torcedor Amaril-
do Agnaldo Bufo, de 58 anos. 
Filho de André Bufo e Regina 
Módolo Bufo, ambos falecidos, 
ele era o mais novo entre os 
irmãos Lourdes, Hélio e Elsio.

Amarildo foi batizado com 

este nome sob influência da 
Copa do Mundo de 1962. Se-
gundo seu irmão Elsio, quan-
do ele nasceu na Santa Casa de 
Tietê, a Madre sugeriu que seu 
nome fosse Vitório, mas seu 
pai André Bufo decidiu que 
seria Amarildo, como homena-
gem ao autor de um dos gols 
da vitória da Seleção Brasileira 
diante da Checoslováquia, na 
grande final do Bicampeonato 
Mundial de futebol em 1962.

Conforme escreveu Alber-
to Giovanetti Filho, diante da 
sua grande simplicidade, Ama-
rildo tornou-se um tesouro ini-
gualável e se transformou em 
um torcedor símbolo do Ola-
ria. Era querido e respeitado e 
virou o mascote do time.

Nas páginas da história do 
tieteense Amarildo tem a gran-
de paixão pelo Olaria e pela 
Bandinha do Frá-Frá.

Vale aqui registrar que 
esporte na vida do Amarildo 

começou por incentivo do seu 
pai, André Bufo, tradicional 
esportista, que teve também 
grande vivencia como atleta, 
diretor e presidente no Amé-
rica e, anos depois, no Olaria, 
onde tornou-se um dos mais 
fanáticos torcedores deste clu-
be até o fim da sua vida. 

O início de Amarildo no 
Olaria foi na companhia do 

pai e, depois, do irmão Elsio.
Segundo a família, ele não via 
a hora de chegar os sábados 
para se encontrar com todos 
os amigos e ganhar a devida 
atenção, em especial dos jo-
gadores Tuiu, Zeca e Bertinho.
Amarildo adorava ainda mais 
as datas festivas, oportuni-
dade que tinha para interagir 
com as pessoas. 

De modo especial, o Carna-
val de Tietê, mais especifica-
mente a Bandinha do Frá-Fra, 
era tudo o que ele mais ado-
rava. Conforme escreveu Al-
berto Giovanetti Filho, na Folia 
de Momo, Amarildo marcou  
presença com suas fantasias, 
muitas vezes com a saúde pre-
cária. Ali, para sua alegria era 

tradição improvisar uma batu-
catuda carnavalesca.

No Olaria ou em qualquer 
outro lugar, Amarildo repre-
sentou a forma angelical, a pu-
reza máxima do ser humano 
e a riqueza humana materiali-
zadas por um largo sorriso e 
um abraço carinhoso junto às 
pessoas que o cercava.

Amarildo tinha o Olaria 
como uma grande paixão
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INDICADOR PROFISSIONAL

19 E 20 DE
DEZEMBRO

NESTE ANO

Se caso escolha fazer reuniões familiares ou entre amigos, saiba que não é possível realizá-las de forma 100% segura

Reuniões de Natal e Ano-Novo devem ser evitadas

Neste ano, as festas de 
Natal e Ano-Novo serão dife-
rentes devido à pandemia da 
covid-19. A recomendação é 
que as famílias e amigos não 
se encontrassem, o que seria, 
segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), a aposta 
mais segura para todos.

Isso vale especialmente 
para núcleos familiares que 
não moram na mesma casa. 
Para famílias que já estão em 
convívio diário, a confraterni-
zação pode ser realizada se-
guindo os cuidados de higieni-
zação adotados desde o início 
da pandemia. 

Contudo, se a ideia é reu-
nir vários grupos, cuidados 
devem ser tomados, princi-
palmente se pessoas de grupo 
de risco estiverem no mesmo 
local. “Portanto, não é desejá-
vel juntar núcleos de famílias 
diferentes, essa é a regra nú-
mero um. Mas sabemos que, 
no fim do ano, as pessoas gos-
tam de confraternizar. Então, 
a ideia é diminuir os riscos 
e minimizar as chances de 
transmissão”, explicou o in-
fectologista-chefe Alexandre 

Naime, do Departamento de 
Infectologia da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) e 
consultor da Sociedade Brasi-
leira de Infectologia (SBI). 

Se caso você escolha fa-
zer reuniões familiares ou 
entre amigos, saiba que não é 
possível realizá-las de forma 
100% segura, como também 
afirmou o consultor da SBI, 
Munir Ayub. “É um risco cal-
culado que a pessoa correrá. 
Ninguém pode dizer que tere-
mos confraternizações segu-
ras”, enfatizou o especialista.

Já a infectopediatra An-
drea Mansinho, da Beneficên-
cia Portuguesa de São Paulo, 
alertou para o momento da 
refeição e para o consumo de 
bebidas alcoólicas. “Os princi-
pais riscos vão surgir quando 
as pessoas se sentarem para 
comer e beber, porque é o mo-
mento que elas precisam tirar 
a máscara. Ao consumir álco-
ol, as pessoas tendem a rela-
xar mais nos cuidados”. 

Se o grupo não for do meu 
núcleo, os principais cuida-
dos, segundo os especialis-
tas, devem ser: quantidade de 

pessoas; o ideal é, no máximo, 
seis; distanciamento físico de 
1,5 metros a dois metros; uso 
de máscara; local arejado ou, 
de preferência, em um quin-
tal ou varanda; e pessoas com 
sintomas de covid-19 não de-
vem participar.

Os especialistas orientam 
que o máximo de pessoas que 

podem se reunir em um mes-
mo local é de seis. A sugestão 
é que as pessoas só tirem a 
máscara no momento da re-
feição. Também é importan-
te reforçar o uso correto das 
máscaras: protegendo o na-
riz e a boca, e não no queixo 
ou no pescoço. Além disso, é 
imprescindível lavar constan-

temente as mãos com água e 
sabão ou, então, fazer uso do 
álcool gel.

Ficar em isolamento com-
pleto 14 dias antes da reunião 
pode ajudar. Entretanto, é 
preciso lembrar que o perío-
do de incubação da covid-19, 
ou seja, o tempo para que os 
primeiros sintomas apareçam, 
pode ser de dois a 14 dias. Por 
isso, a pessoa, após os 14 dias 
em casa, pode estar infectada 
e assintomática.

REINFECÇÃO -  De acordo 
com o Ministério da Saúde, há 
pelo menos 58 casos suspeitos 
de reinfecção por covid-19, e 
que estão sendo investigados 
em nove Estados brasileiros. 

A declaração ocorreu ho-
ras depois de o País confirmar 
a primeira paciente brasilei-
ra a ter reinfecção da doença 
confirmada em laboratório. 
“Até o momento, nós temos 
58 casos suspeitos de rein-
fecção que foram notificados 
por Secretarias Estaduais de 
Saúde. Nestes casos, a pessoa 
teve a primeira infecção con-
firmada e o que precisa ser 
confirmada agora é se houve 

a reinfecção”, explicou Greice 
Madeleine Ikeda do Carmo, 
diretora do Departamento de 
Articulação Estratégica de Vi-
gilância em Saúde.

Já a Secretaria Estadual de 
Saúde de São Paulo confirmou 
na quarta, 16 de dezembro, o 
primeiro caso de reinfecção no 
Estado de São Paulo. A confir-
mação foi feita pelo Labora-
tório Estratégico do Instituto 
Adolfo Lutz, referência nacio-
nal, após o sequenciamento 
genético de duas amostras 
clínicas de um caso suspei-
to, identificadas pelo Centro 
de Vigilância Epidemiológica 
(CVE).

A paciente é uma mulher 
de 41 anos, que é residente de 
Fernandópolis, região de São 
José do Rio Preto. Ela desenvol-
veu a doença em junho, com 
resultado positivo em exame 
laboratorial. Se curou, e teve 
nova detecção em novembro, 
145 dias após o primeiro diag-
nóstico. O caso apresentou to-
dos os critérios estabelecidos 
em nota técnica do Ministério 
da Saúde para confirmação de 
reinfecção.

Divulgação

O uso das máscaras ainda é obrigatório
e fundamental para a prevenção

DROGARIA BELA VISTA
(15)3282-2322

DROGA RAIA
(15)3282-4046

PANDEMIA

TJ-SP suspende a proibição de venda 
de bebidas após as 20 horas

Na sexta, 11 de dezembro, 
o governador do Estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou a redução do horá-
rio de funcionamento de bares 
e a ampliação do horário de 
operação de lojas e shoppings 
como medida para tentar con-
ter o avanço de casos de coro-
navírus em todo o Estado.

Bares, que antes podiam 
funcionar até as 22 horas, de-
veriam fechar às 20 horas. Os 
restaurantes e lojas de conve-
niência poderiam continuar 
abertos até 22 horas, mas de-
verão parar de servir bebidas 
alcoólicas às 20 horas. Sho-
ppings teriam o período de 
funcionamento estendido de 
10 horas para 12 horas, para 
evitar aglomerações nas com-
pras de fim de ano.

Contudo, o Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP) 
suspendeu na segunda, 14 de 
dezembro, em decisão liminar, 
parte do decreto do Governo 
Estadual que proibia a venda 
de bebidas alcoólicas em São 
Paulo depois das 20 horas. 

A decisão do desembarga-
dor Renato Sartorelli atende 
a uma ação movida pela As-
sociação Brasileira de Bares 

e Restaurantes (Abrasel), que 
questionou os motivos que 
levaram o Estado a proibir a 
comercialização de bebidas al-
coólicas à noite. Além de acu-
sar o Estado de se basear em 
opiniões pessoais, a entidade 
alegou que a medida afeta a 
livre concorrência.

Cabe ressaltar que esta li-
minar do TJ-SP suspende ape-
nas a proibição da venda de 
bebidas alcoólicas após as 20 
horas, mantendo as demais 
restrições de horário e ocu-
pação impostas pelo decreto 
estadual. Isso significa que 
apenas restaurantes e lojas de 
conveniência poderão comer-
cializar bebidas depois desse 
horário, mas precisarão fechar 
às 22 horas. 

Os bares precisam encerrar 
o expediente mais cedo, às 20 
horas, e só podem funcionar 
com até 40% de sua capacida-
de máxima. Todos eles devem 
ter mesas com até seis pessoas 
e cumprir protocolos determi-
nados pela Vigilância Sanitária, 
como aferição de temperatura, 
disponibilização de álcool gel 
e distanciamento mínimo de 
1,5 metro entre as mesas.

EXPANSÃO - A pandemia 

deverá continuar em ritmo de 
expansão no Estado até pelo 
menos o início de 2021, segun-
do infectologistas.

De acordo com o diretor-
-geral do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, mantido o iso-
lamento atual no Estado, que 
está entre 45% e 50%, a taxa de 
contágio (Rt) “um” deverá se 
estabilizar de fato, o que fará 
com que a curva de casos con-
firmados e óbitos iniciem uma 
“descida” apenas em 2021. A 
taxa de contágio “um” signifi-
ca que 100 pessoas infectadas 
estão transmitindo a doença 
para outras 100 pessoas.

“Nós vamos manter essa 
epidemia por um bom tempo 
ainda. Vamos manter também 
provavelmente a taxa de mor-
talidade, embora possa até 
estar estabilizada em um pata-
mar elevado. Nós estamos ten-
do em torno de 300, um pouco 
mais de 300 óbitos por dia no 
Estado de São Paulo, o que cor-
responde a um Boeing 747. Es-
tamos tendo a explosão de um 
Boeing 747 por dia e pode ser 
que isso ainda se prolongue 
até o ano que vem”, disse.

UTIS LOTADAS - A Secre-
taria de Estado da Saúde infor-

mou que, nos últimos 15 dias, 
a ocupação de leitos exclusi-
vos para infectados pelo novo 
coronavírus subiu de 52,7% 
para 60,2%, mas, em muitas 
cidades do Estado, a lotação 
da rede hospitalar já chegou 
a 100%, atingindo picos iguais 
aos do auge da pandemia.

Com 40 leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 21 
leitos na enfermaria, a Santa 
Casa de Sorocaba, por exem-
plo, está com 100% da capaci-
dade máxima permitida.

ALERTA - Após o relaxa-
mento das medidas de restri-
ção para contenção da pande-
mia, os números de casos e de 
mortes voltaram a subir, inclu-
sive no interior. 

Enquanto o debate políti-
co contamina as estratégias 
de vacinação, existe o temor 
da chamada segunda onda de 
contaminações, que, para os 
especialistas e médicos da li-
nha de frente”, chegará ao País 
no início de janeiro, após as 
festas de fim de ano por meio 
dos jovens, que acreditando 
serem invulneráveis, abando-
naram o isolamento social e 
levaram a covid-19 para seus 
pais e avós.

Cidades avançam 
no número de casos

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O número de mortes de-
correntes da covid-19 voltou a 
subir em Tietê e Cerquilho, de 
acordo com o Boletim Epide-
miológico das Secretarias Mu-
nicipais de Saúde. Em Jumirim 
e Laranjal Paulista, a quantida-
de de óbitos segue estável.

Até a manhã de hoje, 18 
de dezembro, Tietê registrava 
887 casos da doença, com 823 
curados e 35 em recuperação. 
A quantidade de mortes subiu 
para 27. 

Já Cerquilho alcançava a 
marca de 1.223 casos, 1.111 
pacientes curados e 87 em re-
cuperação. O total de mortes 
no município aumentou para 
25 vítimas.

Em Jumirim, o número de 
casos de covid-19 subiu para 
138, com apenas uma morte 
registrada. Aqueles que estão 
curados somam 122 pessoas.

Em Laranjal Paulista, a ci-
dade tem 1.376 casos, com 
1.237 pessoas curadas, 131 
em recuperação e oito óbitos.

Também até esta sexta, 18 
de dezembro, o Estado de São 
Paulo registrou 44.681 óbitos 
e 1.361.731 casos confirma-
dos. Deste total, 1.195.792 es-
tão recuperados da covid-19 e 

146.063 já receberam alta hos-
pitalar.

Cabe lembrar que os 645 
municípios do Estado de São 
Paulo têm pelo menos uma 
pessoa infectada, sendo 602 
com um ou mais óbitos. Entre 
as vítimas fatais, estão 25.699 
homens e 18.982 mulheres. 
Segundo levantamento, os óbi-
tos continuam concentrados 
em pacientes com 60 anos ou 
mais, totalizando 76,8%. 

O novo coronavírus que 
causa a covid-19 é transmitido 
principalmente por meio de 
gotículas geradas quando al-
guém infectado tosse, espirra 
ou exala. Portanto, use más-
cara, álcool gel e mantenha o 
distanciamento social.

Divulgação



10 Sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 Nossa Folha . 61 anos

Segundo Tiago de Castro, a pandemia da covid-19 mostrou que é preciso se adaptar e que esta evolução digital não tem volta

Presidente da Acet ensina novas formas de vender

Plano de readequações repercute junto ao Conservatório de Tatuí

Acet divulga os novos ganhadores
da campanha “Natal Mágico”

Izabela Beneton Zaia 
recebe Carteira da OAB

OUTORGA

Na sexta, 11 de dezembro, 
na Casa do Advogado de Tie-
tê, foi realizada a última ceri-
mônia de outorga de carteira 
profissional do ano de 2020. 
Nesta data foi a vez da advo-
gada Izabela Beneton Zaia. 

Compuseram a mesa da 
Diretoria a presidente em 
exercício, Viviane Iusif Alves, 
o secretário-geral Ewerton 
José Deliberali e a secretária-
-adjunta Agmar Adriana Soa-
res Ramos. Tratou-se de uma 
das cerimônias de maior im-
portância da Advocacia, que 

sempre traz uma reflexão e 
marca o início de um novo 
ciclo aos recém-integrantes 
dos quadros da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 

A Diretoria da 134ª Sub-
seção parabeniza e deseja su-
cesso à Izabela Beneton Zaia!

CESTA DE NATAL - Dian-
te da impossibilidade de re-
alização da tradicional con-
fraternização de fim de ano, 
houve o sorteio de uma cesta 
de Natal na sexta, dia 11, ten-
do como contemplada Camila 
Maria Foltran Lopes.

NATAL ESPECIAL

Arquivo Acet

Arquivo internet

ENTREVISTA

MUDANÇAS

FIM DE ANO

A Associação Comercial 
e Empresarial de Tietê (Acet), 
presidida pelo empresário e 
comerciante Tiago de Castro, 
tem trabalhado desde o início 
da pandemia da covid-19 no 
sentido de auxiliar seus asso-
ciados no enfrentamento da 
crise econômica.

Hoje, nesta entrevista ex-
clusiva, Tiago de Castro abor-
dará os seguintes temas: como 
despertou a união dos comer-
ciantes para atrair os consumi-
dores, como foram as vendas 
nestes 10 meses de pandemia, 
qual é a prioridade dos esta-
belecimentos comerciais e das 
empresas, a expectativa de 
movimentação de renda junto 
aos estabelecimentos comer-
ciais neste fim de ano, o cres-
cimento das vendas online, o 
funcionamento das lojas para 
as compras de Natal e Ano-No-
vo, o cenário de recuperação 
financeira, as lições de 2020, 
as expectativas da Acet para 
2021 e a premiação da Campa-
nha de Natal.

NOSSA FOLHA - É impor-
tante difundir o espírito na-
talino, capaz de despertar a 
união para vencer as dificul-
dades, porém, como a Acet 
entendeu a questão de atrair 
o consumidor às compras no 
município?

TIAGO - É muito impor-
tante que todos os munícipes 
se conscientizem e, antes de 
fazerem suas compras, pes-
quisem no comércio local, na 
loja do seu bairro ou no cen-
tro comercial. Pensando nisso, 
anualmente, nós da Acet pro-
movemos a campanha premia-
da com R$30 mil em prêmios. 

Neste ano, produzimos 
também um vídeo institucio-
nal, que valoriza a compra lo-
cal e mostra que, se comprar-
mos aqui, mais cedo ou mais 
tarde teremos o retorno.

NOSSA FOLHA - Como 
presidente da Acet, qual é a 
sua avaliação em relação à 
resposta do comércio ao mer-
cado de vendas, consideran-
do 10 meses de pandemia?

TIAGO - Passamos de fato 
por grandes mudanças neste 
período. Afirmo que a tecno-
logia foi uma ferramenta ex-
tremamente importante para 
o empreendedor. Ela fez com 
que saíssemos da zona de con-
forto em busca de melhorias e 
de novas formas de vender e 
atender o cliente, fortalecendo 
as empresas para a retomada.

NOSSA FOLHA - Hoje, sa-
bendo que ainda estamos em 
uma pandemia, o que tem 
sido a prioridade dos estabe-

lecimentos comerciais e das 
empresas em Tietê?

TIAGO - Respeitar todas as 
diretrizes de prevenção contra 
a covid-19 e buscar ferramen-
tas para atender o consumidor 
com mais segurança.

NOSSA FOLHA - Conside-
rando o fim de ano e o 13º sa-
lário, há uma boa expectativa 
de movimentação de renda 
junto ao comércio?

TIAGO - Sem dúvida! Esta é 
uma data muito esperada, pois 
as pessoas recebem mais, atra-

vés do 13º salário, e compram 
mais em razão do Natal. Indi-
retamente, este movimento re-
flete na economia local.

NOSSA FOLHA - Devido 
à pandemia, as vendas onli-
ne cresceram e a previsão é 
que boa parte das compras 
de fim de ano seja feita pela 
internet. Como a Acet orienta 
neste sentido?

TIAGO - As vendas onli-
ne são tendência e cresceram 
muito nos últimos anos. Tanto 
que, neste período de pande-

mia, houve um crescimento 
ainda maior. Portanto, através 
de treinamentos e consultorias 
com o Sebrae,  a Acet orientou 
e estimulou o empreendedor 
a buscar novas alternativas 
de vendas online e aumentar a 
experiência do consumidor na 
compra presencial.

NOSSA FOLHA - Em razão 
da Fase Amarela do Plano São 
Paulo, ficou determinado que 
os estabelecimentos comer-
ciais deverão permanecer 
abertos por até 12 horas/dia. 
Como os comerciantes rece-
beram esta determinação?

TIAGO - Nós, como insti-
tuição, sempre respeitamos as 
leis. Por isso, sugerimos uma 
escala de horário para que as 
empresas pudessem se bali-
zar, porém, cada uma pôde 
definir a sua própria jornada 
para atendimento presencial, 
desde que estivesse de acordo 
com as leis.

 
NOSSA FOLHA - Com base 

nos números atuais, tem 
como saber quando um cená-
rio de recuperação financeira 
vai trazer números animado-
res para o comércio?

 TIAGO - A retomada do 
comércio está otimista! As 
datas como Dia das Crianças, 
Black Friday e Natal ajudaram 

bastante. Acredito que, além 
do pensamento positivo, pre-
cisamos sempre buscar alter-
nativas para alcançar novos 
clientes e fidelizar os atuais.

NOSSA FOLHA - Quais são 
as lições de 2020 e as expec-
tativas da Acet para 2021? 

TIAGO - Este ano apren-
demos muito com a realidade 
da pandemia. Esperamos que 
todo este conhecimento e ex-
periência possam ser coloca-
dos em prática fortalecendo 
ainda mais as empresas.

NOSSA FOLHA - A Acet 
mudou o formato da premia-
ção da Campanha de Natal. 
Pode explicar como funciona-
rá a entrega dos R$30mil?

TIAGO - Mudamos o meio 
de acesso à campanha, ou seja, 
via aplicativo, assim como as 
vendas mudaram para o onli-
ne. Foi preciso nos adaptar e 
esta evolução não tem volta. 
Reforço que o sistema de en-
trega não mudou. O consumi-
dor ganha o vale-compras, re-
tira na Acet e a Acet reembolsa 
o lojista. Vale lembrar que, 
neste ano, subsidiamos com 
50% o custo da campanha para 
o comerciante. Entendemos o 
momento atual e sabemos que 
somente através da união po-
demos vencer.

Em Tatuí, o Conservatório 
Dramático e Musical “Dr. Car-
los de Campos” está prestes 
a sofrer mudanças na direção 
e ter a atual gestora, Abaçaí 
Cultura e Arte, substituída por 
outra.

Segundo professores e ar-
tistas, a mudança na direção 
está condicionada ao rompi-
mento de contrato com a atual 
gestora, a qual também apre-
sentou um plano de readequa-
ções administrativas para se 
manter na direção.

Neste sentido, a organiza-
ção social Sustenidos já apre-
sentou propostas para gerir 
o Conservatório só que, entre 
estas elas, estão os cortes de 
vagas e a extinção de cursos 
de Teatro e Choro. As suges-
tões indicadas pela Sustenidos 
integram a proposta técnica 
e orçamentária do chamado 

plano estratégico de atuação 
da entidade e foram apresen-
tadas à Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Estado 
de São Paulo, em recente con-
vocação pública virtualmente.

Conforme o plano, a Suste-
nidos trabalharia com a pos-
sibilidade de que, a partir do 
terceiro trimestre de 2021, o 
número mínimo de vagas ofe-
recidas nos cursos regulares, 
incluindo a extensão de São 
José do Rio Pardo, passe a ser 
de 1.700, o que representa re-
dução de 22,58%.

Caso a Sustenidos assuma 
a gestão, em números, a redu-
ção poderia ser de 496 vagas 
e ocorreria a partir do primei-
ro processo seletivo de novos 
alunos, previsto para julho de 
2021. Os matriculados segui-
riam sendo atendidos até o 
final do primeiro semestre de 

2021 e a redução proposta se-
ria implantada na entrada de 
novos alunos.

Conforme descrito no pla-

no de trabalho, a redução das 
vagas se daria inicialmente 
pelo encerramento das ativida-
des em São José do Rio Pardo, 

somando 187 vagas. As 309 
vagas restantes seriam redu-
zidas considerando-se o total 
de alunos rematriculados no 
primeiro semestre de 2021 e 
“a distribuição desta diferença 
ao número de vagas oferecidas 
aos ingressantes a partir de 
julho”. No mesmo item, a or-
ganização social cita prever, a 
partir de 2022, o encerramen-
to das habilitações de flauta 
transversal de choro, percus-
são de choro, violão de choro, 
acordeão MPB e do curso de 
cenografia.

As propostas enfrentam 
resistência dos alunos, profes-
sores e pessoas ligadas à Cul-
tura, que as veem como um 
desmonte de toda a estrutura 
do Conservatório Dramático 
e Musical “Dr. Carlos de Cam-
pos”.

Em nota à imprensa, a Se-

cretaria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São Pau-
lo informou que o processo de 
contratação, por meio de con-
vocação pública, de uma nova 
organização social de cultura 
para a gestão do Conservató-
rio de Tatuí encontra-se em 
análise.

“Trata-se de uma medida 
preventiva, por conta do pro-
cedimento administrativo ins-
taurado quanto à atual gestora 
do Conservatório, ainda não 
finalizado”, divulgou.

Ainda segundo a secreta-
ria, a medida tem o objetivo 
de assegurar a continuidade 
das atividades, sem que haja 
prejuízo aos alunos do Con-
servatório e à população. Sen-
do assim, um novo contrato de 
gestão será firmado somente 
depois de concluído o proces-
so administrativo.

Em Tietê, a Associação 
Comercial e Empresarial de 
Tietê (Acet) prossegue com a 
campanha Natal Mágico, que 
neste ano oferece R$30 mil em 
vale-compras por meio de seis 
sorteios. Para participar, basta 
comprar nas lojas participan-
tes e baixar gratuitamente o 
aplicativo da Acet no celular.

Os ganhadores do sorteio 
de 15 de dezembro de vale-
-compras de R$300 foram: 
Gisele Tigner Stroppa (cliente 
Hering Sim Você), Jailton José 
Teles (cliente Cybelar), Gisele 
dos Santos Andrade (cliente 
Grupo De Paula), Maurenice 
Silva Oliveira (cliente Auto 
Posto Tietê), Beatriz Pereira 
Monteiro (cliente Fidati), An-
gela Caroline Silveira de Melo 
(cliente Ultra Cris Moda), Ma-
rina Lisboa (cliente Maggiora-
na), Bruna Cardoso Madureira 
(cliente Ulitintas), Fabio Santos 
Cardoso (cliente Gráficos TI), 
Maria Aparecida da Silva San-
tos (cliente Droga Mais Brasil 
São Pedro), Lais Pizzol Borto-
laso (cliente Dante Sorveteria), 
Paula Siqueira Giacomazzi 
(cliente Gardenal Tintas) e Be-
atriz dos Santos Silva (cliente 
Auto Posto Rondon Tietê).

Já os contemplados pelo 
sorteio de 17 de dezembro com 
vale-compras de R$300 cada 

foram: Nicolly Beatriz Sanches 
Silva (cliente Auto Posto Tie-
tê), Diana Michele Fernandes 
de Almeida Macedo (cliente 
loja Bottechia), Luís Gonzaga 
(cliente Casa Sacconi), Donize-
te Machado de Castro (cliente 
O Boticário), Marciana Chaves 
(cliente Bettalupy), José Rober-
to Ribeiro de Camargo (cliente 
Óticas Styllis), Márcio Joselito 
Brandolise (cliente Claudete 
Confecção), Stefanie Caroline 
Dias dos Santos (cliente Úni-
ca), Marcela Roberto da Silva 
(cliente Dez Jeans), Maria Ca-
rolina Cesar Haidamus (cliente 
Canavese), Edson Aparecido 
de Abreu (cliente Panificadora 
Pão Nosso), Samanta Nicolosi 
Rodrigues (cliente Grupo Bac-
cili/Paf Premium) e Cristiane 
de Oliveira (cliente Loja das 
Embalagens).

Os dois próximos sorteios 
serão na terça e quinta, 22 e 24 
de dezembro. 

Em Cerquilho, a Acic rea-
liza o Natal Premiado 2020, 
com sorteio de uma moto 
Factor 125, além de vale-com-
pras de R$50, R$100, R$200 e 
R$250. O sorteio ocorrerá na 
quarta, 30 de dezembro, e os 
ganhadores serão divulgados 
pelo Facebook. Para concorrer, 
o consumidor precisa baixar o 
aplicativo da Acic.

HORÁRIO ESTENDIDO - O 
comércio de Tietê e Cerquilho 
segue em horário estendido 
para as compras de fim de ano 
desde o início deste mês.

De hoje, 18 de dezembro 
até quarta, dia 23, os estabele-
cimentos comerciais de Tietê 
passarão a funcionar das 12 às 
22 horas, sendo que, na quin-
ta, 24 de dezembro, o horário 
será das 8 às 18 horas.

Em Cerquilho, no período 
de 18 a 24 de dezembro, o 
atendimento do comércio será 
das 9 às 22 horas de segunda 
a sexta, e aos sábados, das 8 
às 18 horas. Na quinta, 31 de 
dezembro, o expediente será 
das 8 às 18 horas.

PAPAI NOEL - Os padri-
nhos têm até hoje, 18 de de-
zembro, para adotar as carti-
nhas e levar os presentes da 
Campanha Papai Noel dos Cor-
reios, que, neste ano, ocorre 
100% online por meio do Blog 
do Papai Noel dos Correios, 
que pode ser acessado pelo 
blog.correios.com.br/papaino-
eldoscorreios.

Podem participar da cam-
panha crianças de até 10 anos 
de idade em situação de vul-
nerabilidade social e também 
alunos da Rede Pública de 
Ensino até o 5º ano do Ensino 
Fundamental.

Divulgação OAB-Tietê

Ewerton Deliberali, Izabela Zaia, 
Agmar Adriana e Viviane Alves

Tiago de Castro ressaltou como a entidade que 
preside trabalha junto ao comércio local

O processo de contratação para a gestão do 
Conservatório encontra-se em análise

Final de 
semana tem 
“Natal em 
Domicílio”

SHOWS MUSICAIS

Mesmo em meio à pande-
mia da covid-19, a magia de 
Natal não pode ficar esqueci-
da. Por isso, em Cerquilho, a 
AiQfome, Coocerqui e Odon-
to Company, com apoio da 
Prefeitura e organização da 
Hashtag Marketing, realiza-
rão o “Natal a Domicílio”. 

A proposta é levar a magia 
do Natal até a casa das pes-
soas. Serão quatro noites de 
música e alegria, respeitando 
sempre as atuais condições 
sanitárias.

Para isso, um caminhão 
adaptado percorre as ruas 
de Cerquilho com diferentes 
atrações, além da participa-
ção mais que especial do Bom 
Velhinho e apresentação da 
locutora Ester Moreira. 

Ontem, 17 de dezembro, 
teve a abertura da programa-
ção com show do cantor Neto 
Peres. 

Hoje e amanhã, 18 e 19 
de dezembro, às 19 horas, a 
animação ficará por conta da 
cantora Mel Moreira.

Já neste domingo, 20 de 
dezembro, também às 19 ho-
ras, o evento estará sob o agi-
to do cantor Gustavo Vieira.

Este é o mês de 15 anos da Vino di Vita.
E aqui quem ganha é você! 

A cada R$70 em compras, receba 
um cupom e concorra a cinco presentes

Vino di Vita
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Clara Foramiglio 
Sebastiani, filha de 

Natália e Marcel e irmã 
da Isis, completou um 
ano na segunda, dia 14

Claudete Demarchi 
Serafim aniversaria 

hoje, 18 de dezembro, 
e brindará a data com o 

marido, os filhos e o neto

Altair Cesarino receberá 
os cumprimentos da 

esposa Kellin Camargo, 
dos filhos e familiares 

amanhã, 19 de dezembro

Celeste Fonceca Sutilo 
completa 22 anos neste 
domingo, dia 20, com 
o pai Matraca, a mãe 
Glauce e familiares

Nicolly Beatriz Silva 
aniversaria neste 

domingo, dia 20, com 
os pais Clodomir e Vera 

e o irmão Nicolas

Adriana Nogueira será 
festejada pelo marido 

Paulo e pelos filhos Luisa 
e Pedro nesta sexta, 

18 de dezembro

O marido Paulo César 
e os filhos Enzo e Luiza 

parabenizam Juliane 
Alves Rodrigues nesta 
sexta, 18 de dezembro

Carmem Foltran ganha 
todo o carinho do marido 
Fernando, da filha Laura 
e família neste sábado, 

19 de dezembro

Emerson Barrela apaga 
velinhas neste domingo, 
20 de dezembro, junto 
da namorada Roberta, 

dos pais e do irmão

Paulo Roberto Thomé faz 
sete anos no domingo, 
dia 20, ao lado dos pais 

Roberto e Karine, do 
irmão Vinícius e família

Ana Maria Arruda muda 
de idade nesta sexta, 
dia 18, com o marido 

José Roberto e os filhos 
João Paulo e Ana Beatriz

Sônia Baccili muda de 
idade hoje, dia 18, junto 
da filha Viviane, da mãe 
Lídia, do irmão Dirlei e 

dos sobrinhos

Geraldo Mazzucatto 
celebra mais um ano 

neste sábado, dia 
19, com a namorada 
Lucimara e familiares

Juarez de Oliveira muda 
de idade neste domingo, 
dia 20, e vai comemorar 
mais um ano de vida na 
companhia da família

O marido Dau Fabri e 
os filhos Aline e Artur 
parabenizam Valéria 

Segato pelo aniversário 
neste domingo, dia 20

Bolo de hoje, 18 de 
dezembro, será para Ana 

Bellaz, que comemora 
aniversário com o marido 

Ricardo e os filhos 

Olivia Subitoni Pazotto, 
filha de Larissa e Rodrigo, 

completa dois aninhos 
nesta sexta, dia 18, junto

dos pais e da família

Darci Carniel muda de 
idade neste sábado, 

dia 19, junto da esposa 
Roseane, da filha Marina 

e da neta Beatriz

Os pais Selma e Jorge
e o irmão Julio felicitam 
Jeferson Cavalcante da 

Silva pelos 22 anos neste 
domingo, dia 20

Raquel Marcon Roma de 
Camargo muda de idade 
neste domingo, dia 20, 
junto do marido Fábio e 

dos filhos Bruno e Marina

Carol Peev receberá 
os parabéns do marido 
Felipe, da mãe Eliana 
e dos familiares nesta 
sexta, 18 de dezembro

Brinde deste sábado, 
19, será para Adriana 

Fuza, que vai festejar a 
data com o marido Ednei 
Calocini e os familiares

A esposa Rafaela, a 
família e os amigos
parabenizam Waldo 
Junior neste sábado, 

19 de dezembro

Marcio Florenzano 
rasga folhinha neste 

domingo, dia 20, junto 
da namorada Erika, da 
mãe e dos familiares

Vitória Gaiotto Benedetti 
vai completar 15 anos 
neste domingo, 20 de 

dezembro, na companhia 
dos familiares

Carolina Capelari apaga 
velinhas nesta sexta, 
18 de dezembro, na 

companhia dos filhos,
do namorado e da família

Alex Beneton celebra 
mais um ano de vida 
neste sábado, 19 de 

dezembro, e recebe o 
carinho de toda família

Andressa Barbosa 
festeja nova idade neste 
domingo, dia 20, com os 
pais Luís Claudio e Rose 

e o irmão Neto

Mariana Vire recebe 
os parabéns do marido 
Thiago, do filho João 

Pedro e da família neste 
domingo, dia 20

Ana Laura Sanson 
celebra mais um ano na 
segunda, 21, junto dos 
pais Carla e Silvinho, do 
irmão Ricardo e família

Bolo da segunda, 
21 de dezembro, será 
para Bia Pesci, que vai 
comemorar a data ao 
lado dos familiares

Caio Campos assopra 
velinhas na segunda, 21 
de dezembro, e recebe 
os parabéns dos pais 
Elen e Paulo e família

Carlos Roberto Nicolau 
irá trocar de idade 

na segunda, dia 21, e 
brindará com a esposa 

Maura e familiares

Cristina Mateus Davi será 
festejada pelo marido 
Luís Roberto e pelas 

filhas Thais e Mariana 
na segunda, dia 21

Os pais Fernanda e 
Marcelo e os avós Ana 

e Veraldo felicitam 
Guilherme Bom da Matta 

na segunda, dia 21

José Antonio Carniel 
rasga folhinha na 

segunda, dia 21, ao lado 
da esposa Regina e dos 
filhos Fernanda e Felipe
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José Lopes Guirado 
aniversaria na segunda, 

21 de dezembro, na 
companhia da esposa 
Madalena e familiares

Letícia Angeli de Lima 
completa 14 anos na 

segunda, dia 21, junto 
dos pais Cíntia e Fábio e 

do irmão Thiago

Marta Vasconcelos 
celebra mais um ano de 
vida na segunda, dia 21, 
ao lado do marido, dos 

filhos e do neto

Marcos Rogério troca de 
idade na segunda, 21 de 
dezembro, e comemora a 
data com a esposa Roseli 

e toda a família

Mauri Faria (Neno) 
receberá os parabéns 
dos filhos, familiares e 

amigos na segunda, 
21 de dezembro

O marido Eduardo, os 
pais e a família felicitam 

Natássia Búfalo por 
mais um aniversário na 

segunda, dia 21

Brinde da segunda, 
21, será para Rodrigo 

Almeida, que comemora 
com a esposa Solange e 

o filho Carlos Gabriel

Rosa de Moura será 
festejada pelo marido 
Luiz, pelos filhos Élide 
e Marcelo e pela neta 

Analice na segunda, 21

Tereza de Paula rasga 
folhinha na segunda, 

21 de dezembro, junto 
do namorado Luiz Toledo 

e dos familiares

Valéria Oliveira, do 
Espaço Inteligente, 

aniversaria na segunda, 
dia 21, e celebra a data 

com toda a família

Fábio Coan faz a festa 
com a esposa Tatiana, os 
filhos Marina e Murilo e 

familiares na terça, 
22 de dezembro

Fábio Siqueira vai trocar 
de idade na terça, 22 de 

dezembro, ao lado da 
esposa Rita, dos filhos 
Júlia e Pedro e família

Leandro Rodrigues Neto 
irá assoprar velinhas na 
terça, 22 de dezembro, 
na companhia dos pais 

Ayrton e Lúcia

O marido Cleber, a filha 
Maria e toda a família 

felicitam Yara de Sá pelo 
aniversário na terça, 

22 de dezembro

Os pais Cláudio e Cristina 
e os irmãos Gustavo e 

Hugo parabenizam Maria 
Luiza Bruzi da Cunha na 
terça, 22 de dezembro

Joyce Ricci muda de 
idade na quarta, 23 de 
dezembro, e recebe o 
carinho do namorado 

Vagner e dos familiares

Mirella Slobodak muda 
de idade na terça, 22 de 

dezembro, junto dos 
pais Cleide e Vando, dos 

avós e dos familiares

Leila Ruy Dell Agnelo 
celebra mais um ano de 
vida com o marido Cuca, 
o filho Vinícius e a família 

na quarta, dia 23

Rafael Forlevize 
Sbompato celebra 

aniversário com a família 
na próxima terça, 
22 de dezembro

Brinde de quarta, 23 de 
dezembro, será para 
Maria Sebastiani, que 

aniversaria com o marido 
Palmiro e as filhas

Selma Roarelli rasga 
folhinha na terça, 

22 de dezembro, junto 
do marido Luís Alberto 

e dos familiares

Ricardo Giovanetti 
Polastre apaga velinhas 

na quarta, dia 23, ao lado 
da esposa Daniela, da 
mãe Zezé e da família

Tere Arruda recebe os 
cumprimentos do marido 

Neto, da filha Lúcia 
Thereza, da família e dos 
amigos na terça, dia 22

Roseli Campos será 
festejada pelo marido 
Sineval e pelos filhos 
na próxima quarta, 

23 de dezembro

Paulo e Cida William e Julieta Leonor e Édie Priscila e Cocão

Luciane e Everson Santim e Maria Romana e Alessandro Paulo e Nelma

BODAS

Em Tietê, José Paulo Marcom e Maria Apare-
cida Cazetto Marcom comemorarão 49 anos de 
casados hoje, 18 de dezembro, com os filhos Sa-
mantha, Danilo e Sabrina e os netos Luís Paulo, 
Alice, Maria, Enrico, Mario e Natacha. O Nossa 
Folha parabeniza pelas Bodas de Goshenita!

Em Cerquilho, William Nicolau e Julieta Lu-
vizotto Nicolau brindarão 54 anos de amor e 
cumplicidade hoje, 18 de dezembro, e festeja-
rão a data com os filhos Henrique, Marcelo e 
Rogério e familiares. Do Nossa Folha, seguem 
os parabéns pelas Bodas de Opala de Fogo!

Em Tietê, Leonor Machia Honório e Édie Ho-
nório completarão 62 anos de matrimônio nes-
te domingo, 20 de dezembro, junto dos filhos 
Valmir e Sérgio, das noras Guacira e Mariana e 
dos netos André e Felipe. Seguem os parabéns 
ao casal pelas Bodas de Âmbar!

Em Tietê, Priscila Rocha Cardia e Marcelo 
Cardia (Cocão) festejarão 12 anos de união 
neste domingo, 20 de dezembro, na compa-
nhia do filho Francisco e da família. Recebam 
do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas 
Bodas de Opala!

Em São Paulo, Luciane Ruy Machado e Ever-
son Antunes Machado (Sinho) comemorarão 29 
anos de casados na segunda, 21 de dezembro, 
com os filhos Laura e Augusto e familiares. O 
jornal Nossa Folha parabeniza pelas Bodas de 
Prasiolita!

Em Tietê, Santim Milton Pareschi e Maria 
Vitoria Stefani Pareschi brindarão 53 anos de 
amor e cumplicidade na quarta, 23 de dezem-
bro, com os filhos Cristiano, Fabiana e Flávio e 
família. Do jornal Nossa Folha, seguem os para-
béns pelas Bodas de Morganita!

Em Tietê, Romana Ribeiro Correia do Amaral 
e Alessandro Alves do Amaral completarão 21 
anos de matrimônio na quarta, 23 de dezembro, 
junto dos filhos Yasmin e Murilo. Seguem do 
jornal Nossa Folha os parabéns ao casal pelas 
Bodas de Indicolita!

Em Cerquilho, Paulo Sérgio Formigoni Mo-
relli e Nelma Aparecida Teixeira Morelli feste-
jarão 31 anos de união na quarta, 23 de dezem-
bro, na companhia dos filhos Bianca e Gabriel e 
familiares. Recebam do jornal Nossa Folha os 
cumprimentos pelas Bodas de Hiddenita!

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal
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Fotos divulgação PMC

Trata-se de uma obra expressiva, assinada pelo renomado arquiteto Ruy Ohtake e idealizada e concluída pela administração Aldo Sanson

SOLENIDADE

Cerquilho inaugura o esperado Centro Cultural

A Prefeitura de Cerquilho, 
por meio do prefeito Aldo San-
son (PSDB), inaugurou o tão 
sonhado Centro Cultural em 
solenidade realizada na sexta, 
11 de dezembro, e promete 
uma verdadeira transforma-
ção na vida cultural da cidade. 

Devido à pandemia da co-
vid-19, a cerimônia precisou 
ser reduzida, mas sem perder 
a emoção e o brilho do mo-
mento. Para anunciar a aber-
tura oficial do Centro Cultural, 
houve apresentação das alu-
nas da Oficina Municipal de 
Ballet e do grupo Las Chicas, 
além da recepção da equipe 
do Projeto Guri e da Biblioteca 
Municipal, assim como houve  
também as exposições “Cer-
quilho 71 anos”; “Poesia Con-
creta em Tecido”, do estilista 
Dief Gomes e Flavia Paiva, e o 
trabalho da Associação Mãos 
que Ajudam dos Artesãos de 
Cerquilho (Amaac). 

Na abertura da cerimônia, 
os hinos nacional e munici-
pal foram interpretados pela 
violonista Gabriele Leite e, na 
sequência, o arquiteto Ruy Oh-

take, responsável pelo projeto 
do Centro Cultural, o prefeito 
Aldo Sanson e o presidente da 
Câmara Municipal, Sérgio Luis 
Bueno, discursaram sobre a 
grandiosidade da obra. 

Ruy Ohtake destacou o di-
ferencial e a potência que Cer-
quilho tem ao concluir a obra 
com tanta qualidade e equilí-
brio nas contas. Também res-
saltou que o Centro Cultural é 
motivo de orgulho não apenas 
para o interior de São Paulo, 
como para todo o Estado e 
mesmo para o Brasil. 

O presidente da Câmara, 
Sergio Luis, destacou a primei-
ra vez que foi até a Biblioteca 
Municipal em sua infância 
para fazer uma atividade es-
colar e como isso impactou 
em sua formação. Com uma 
reflexão, desejou que o espaço 
transforme a vida das pessoas, 
reforçando o apoio do Poder 
Legislativo nesta construção. 

Já o prefeito Aldo Sanson 
recordou sobre todo o proces-
so para que o sonho do Centro 
Cultural se tornasse realidade, 
desde os primeiros contatos 

com o arquiteto Ruy Ohtake, 
os desafios vividos para con-
cluir a obra e, por fim, desta-
cou a importância desta con-
quista para Cerquilho. 

Ainda durante discurso, o 
prefeito prestou homenagem à 
equipe da Secretaria de Obras 
e aos trabalhadores do Progra-
ma Mão de Obra Certa, projeto 
municipal este que contratou 
profissionais da cidade para a 
construção do Centro Cultural. 

Em seguida, eles descerra-
ram a placa inaugural e, ofi-
cialmente, entregaram o Cen-
tro Cultural à população. 

O SONHO - Segundo o 
prefeito, esta expressiva obra 
começou a ser sonhada em 
2006, quando ele, em seu ter-
ceiro mandato como prefeito, 
conseguiu a assinatura do re-
nomado arquiteto Ruy Ohtake, 
em um projeto que presenteou 
a cidade com a leveza das cur-
vas e a consistência do con-
creto, em uma construção de 
3.830m², que encanta e inspira 
qualquer visitante. 

O Teatro Municipal foi a 
primeira obra a ganhar vida. 

Com 1.321m² de construção, 
foi entregue à população tam-
bém pelo prefeito Aldo, como 
um presente de Natal, em 23 
de dezembro de 2008. Desde 
então, é referência e destaque 
em toda região.

Já o Centro Cultural pre-
cisou aguardar o retorno de 
Aldo Sanson, em seu quarto 
mandato, para se tornar rea-
lidade. Para isso, em janeiro 
de 2018, a obra foi retomada 
e, ao longo de quase três anos, 
ganhou forma e cor e pôde ser 
entregue à população. 

É válido lembrar que tanto 
o Teatro Municipal quanto o 
Centro Cultural foram cons-
truídos com verba própria da 
Prefeitura, sem emenda esta-
dual e/ou federal. 

 A REALIZAÇÃO - O Cen-
tro Cultural tem 2.509m² e 
custou à administração pú-
blica R$3.997.325,29, sendo 
R$1.593,19 por metro quadra-
do. Sua marquise faz ligação 
com o Teatro Municipal e dá 
acesso à Praça Presidente Ke-
nnedy. 

O Centro Cultural abrigará 

o Projeto Guri, distribuído em 
quatro salas de aula e uma da 
administração; um auditório 
com 194 lugares com bilhete-
ria, lanchonete, foyer, sanitá-
rios, copa para funcionários 
e área técnica do auditório, 
que abrigará o cinema; área 
de exposições com três salas 
para implantação de livraria, 
loja de souvenirs e café; salas 
administrativas da Cultura e 
da Biblioteca Municipal; sala 
de arquivos; salas das oficinas 
municipais de teatro, ballet 
e canto e coral; e um terraço 

que presenteia o visitante com 
uma vista encantadora. 

Vale ressaltar que o Centro 
Cultural e o Teatro Municipal 
têm rampas de acesso e plata-
formas elevatórias para todos 
os pavimentos. Na entrada do 
prédio pela rua dos Ipês, há o 
tronco de um centenário ipê, 
que sucumbiu às forças da 
natureza e, no passado, ficava 
ali. A preparação do tronco foi 
um presente do Grupo Sanson, 
que materializou o valor histó-
rico, paisagístico, raro e inspi-
rador desta espécie.

Tabata e Wellington Daiane e Ueslei
CASAMENTOS

Tabata Cristina Zampau-
lo e Wellington Geraldo Pizol 
casaram-se no sábado, 12 de 
dezembro, na igreja matriz 
Nossa Senhora Aparecida, em 
Tietê, com bênçãos do pároco 
Valdir Machia Serafim e do pa-
dre Claudinei Barbosa.

A noiva foi produzida pelo 
estilista Dief Gomes e por 
Alessandra Rochel Camilo. 
A decoração ficou a cargo de 
Marcos Beluci e Ana Flávia Ci-
conelo. Já o repertório musical 
esteve sob o comando de Vini-
cius Silveira e Geovania Barros.

Após a união, os recém-ca-
sados recepcionaram pais e 
padrinhos no Fernando’s Bar. 
O casamento teve bolo e doces 
de Nilce Dela Torre e cobertu-
ra fotográfica de Felipe Palu-
detto.

Daiane Sutilo de Campos 
e Ueslei Henrique Cruz Dias 
disseram o tão esperado sim 
em cerimônia realizada no 
sábado, 12 de dezembro, no 
Recanto Pedacinho do Céu 
Chácara & Buffet, em Tatuí, 
que fica em um acesso pela 
Rodovia Presidente Castello 
Branco. 

O enlace matrimonial teve 
decoração e cerimonial de 
Luciane Soster, repertório da 
banda Marcatto, buffet, bolo 
e doces do Recanto Pedaci-
nho do Céu, repertório da WM 
Som & Iluminação, além de 
cobertura fotográfica do Thia-
go Barros Produções.

Vale destacar que a noiva 
Daiane Sutilo de Campos foi 
produzida por Dayane Zani 
Beauty Artist.

Felipe Paludetto Fotografia Thiago Barros Produções

Público na cerimônia de inauguração

Terraço do Centro Cultural

Flavia Paiva, Ruy Ohtake e Dief GomesPrefeito Aldo e Ruy Ohtake
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Além de um prédio de 1.500m² de área de vendas, a nova unidade contará ainda com Drogaria, Coxinha Real, Lotérica e um estacionamento amplo

NOVIDADE

Coocerqui inaugura loja na cidade de Porto Feliz

A quinta unidade da Coo-
cerqui foi inaugurada na cida-
de de Porto Feliz no sábado, 
12 de dezembro, com a pre-
sença da Diretoria Executiva 
representada pelo diretor-pre-
sidente Luiz Carlos Urso, pelo 
diretor-administrativo e finan-
ceiro Raul Gonçalves de Araú-
jo e pelo diretor de Operações 

e Mercado Durval Della Torre e 
investidores. 

Além do belíssimo prédio 
de 1.500m² de área de vendas, 
muito bem projetado para me-
lhor receber os cooperados, a 
nova loja da Coocerqui ainda 
contará com Drogaria, Coxi-
nha Real e Lotérica, além de 
um estacionamento com 100 

vagas para veículos.
Vale destacar que, com esta 

inauguração em Porto Feliz, a 
Coocerqui alcança a marca de 
aproximadamente 100 cola-
boradores diretos e indiretos, 
que terão Miguel Ponce como 
gerente e Regis Santos, como 
supervisor.

Na solenidade de inaugu-

ração desta quinta unidade 
da Coocerqui, que teve a par-
ticipação dos personagens da 
Abracadabra Produções, o pre-
sidente Luiz Carlos Urso agra-
deceu o empenho e a dedica-
ção de toda a equipe, destacou 
a receptividade da população 
portofelicense e ressaltou a 
importância de oferecer aos 

moradores de Porto Feliz pro-
dutos de qualidade, opção de 
compra, bons preços e atendi-
mento diferenciado, além de 
um espaço aconchegante, am-
plo e moderno.

Entre todas as vantagens de 
ser um cooperado Coocerqui, 
se tem a Promoção Cooperati-
vado 55 anos, que vai sortear, 

em 15 de maio de 2021, cinco 
automóveis Fiat Mobi Easy 0 
km, sendo um para cada uma 
das lojas de Cerquilho, Tietê, 
Boituva e Porto Feliz.

Para quem ainda não sabe, 
a nova Coocerqui está insta-
lada na avenida Armando de 
Salles Oliveira, 791, em Porto 
Feliz.

Fotos divulgação

A nova Coocerqui está instalada na avenida Armando de Salles Oliveira, 791 Raul Gonçalves de Araújo e Luiz Carlos Urso

Unidade tem aproximadamente 100 colaboradores População de Porto Feliz marcou presença A Abracadabra Produções recepcionou a criançada
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Centenário casarão está de portas abertas para visitação, desde que sejam pequenos grupos por vez e todos com uso de máscara

DECORAÇÃO NATALINA

Marisa e Hugo Giovaneti mantêm tradição em Tietê

Há mais de 20 anos, a tra-
dicional decoração de Natal da 
casa de Marisa Baccili e Hugo 
Dal Bó Giovaneti encanta mo-
radores de Tietê e região.

Localizado na rua Rafael 
de Campos, 29, no Centro da 
cidade, o centenário casarão, 
que possui portas e janelas al-
tas, por si só já chama a aten-
ção pela beleza histórica, mas 
sua decoração também lem-
bra a todos da magia do Natal.

“Sempre gostei deste perí-
odo do ano. Lembro-me que 
meu pai José Baccili e meu 
cunhado Anilson iniciaram 
essa tradição. Logo, casei-me 
e, daí, Hugo e eu mantivemos 
este costume”, revelou Marisa.

No casarão, os detalhes en-
cantam crianças e adultos. São 
papais e mamães noeis, bone-
cos de neve, trens de madeira 
e, claro, as indispensáveis lu-
zes de Natal. 

A criação da decoração teve 
início no fim de outubro, com 
a pesquisa dos objetos. “Com 
a internet, conseguimos en-
contrar muitas novidades. Isso 
facilitou a aquisição de bone-
cos e pisca-pisca. Mas sempre 
tem um item que tem um valor 
sentimental importante para 

nós”, disse a anfitriã.
Para Marisa, um Papai Noel 

grande, presente ofertado por 
sua mãe, é uma de suas peças 
preferidas. Já para Hugo, o 
monjolo e o serrador de ma-
deira, construídos por ele, são 
os mais especiais.

Mesmo em ocasiões difí-
ceis, como o falecimento de 
familiares, o casal manteve 
a tradição natalina. “Agora, 
mesmo com a pandemia da 
covid-19, resolvemos fazer 
a decoração, ainda mais de-
pois do nascimento da nossa 
netinha Aurora”, acrescentou 
Marisa. 

Vale lembrar que o cen-
tenário casarão da Rafael de 
Campos está de portas aber-
tas para visitação, desde que 
sejam pequenos grupos por 
vez e todos com uso de más-
cara e álcool gel.

“Entendemos que esta 
data tão marcante é de apro-
ximação e confraternização. 
Gostamos de receber as pes-
soas e entendemos que Natal 
é compartilhar, nem que seja 
o encanto desta época através 
da decoração e de uma boa 
conversa”, finalizaram Marisa 
e Hugo.

Sidnei Paladini e Denival de Lima

Paróquias informam horários das Missas de Natal

CELEBRAÇÕES

Em Tietê, a Paróquia Santís-
sima Trindade realiza na quin-
ta, 24 de dezembro, às 18 ho-
ras, na igreja São Roque, Missa 
de Natal e, às 19h30, terá cele-
bração na igreja São Francisco 
de Assis.

Na sexta, 25 de dezembro, 
às 19h30, na igreja matriz da 
Santíssima Trindade, ocorrerá 
Missa de Natal, bem como o 
terceiro dia de tríduo da Festa 
do Divino Espírito Santo.

Pela Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida, na véspera de 
Natal, dia 24, haverá missas 
às 19 horas, com retirada an-
tecipada de senha, na matriz 
Nossa Senhora Aparecida e na 
igreja Santa Rita de Cássia e, 
às 20h30, na igreja São Paulo 
Apóstolo. Neste mesmo horá-
rio, também ocorrerá missa na 
igreja  São Pedro, mas não será 
necessária a retirada de senha.

No Dia de Natal, 25 de de-
zembro, a igreja matriz da 
Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida receberá os fiéis para a 
missa natalina às 8 horas. Para 

esta celebração, não haverá 
distribuição de senhas.

Em Cerquilho, na véspera 
de Natal, 24 de dezembro, às 
18 e às 20 horas, na igreja ma-
triz São José, haverá missa em 
comemoração ao Nascimento 
de Jesus Cristo e, em 25 de de-
zembro, dia de Natal, às 8 e às 

10 horas.
Até o fechamento desta 

edição, a Paróquia São Benedi-
to e Santa Teresinha não havia 
encaminhado para este sema-
nário o cronograma das mis-
sas natalinas.

TRÍDUO DO DIVINO - Com 
o tema central “Guiados pelo 

Divino Espírito Santo, busque-
mos encontrar com o Menino 
Jesus”, a Paróquia Santíssima 
Trindade promove a 181ª Fes-
ta do Divino Espírito Santo, em 
Tietê. 

O tríduo ocorrerá nos dias 
23, 24 e 25 de dezembro, às 
19h30, na igreja matriz da 
Santíssima Trindade. Para as 
missas, é necessário retirar se-
nha antecipadamente.

Já a solenidade será rea-
lizada em 26 de dezembro, 
às 14 horas, com carreata do 
andor do Divino Espírito Santo 
pelas ruas da cidade e, às 18 
horas, missa campal no Par-
que do Divino. 

Portanto, tanto no tríduo 
quanto na missa campal serão 
obrigatórios o uso de máscara 
e o respeito ao distanciamento 
social.

Neste ano, devido à pan-
demia da covid-19, os tradi-
cionais almoços e pousos da 
Festa do Divino Espírito Santo 
foram suspensos por questões 
de segurança.

Na igreja matriz da Santíssima Trindade, 
haverá missas no dia 25 às 8 e às 10 horas

Denival de Lima

Há mais de 20 anos, Marisa e Hugo são os 
anfitriões deste projeto de decoração natalina

 A riqueza dos detalhes encanta a todos que
visitam o casarão da Rafael de Campos

Os bonecos de Natal são os que mais 
chamam atenção da criançada



Em 21 de maio de 1923, 
no bairro do Mato Dentro, 
no município de Tietê, nascia 
João Marcos Baptista Marcuz, 
o filho de Antonio Marcuz e 
de Augusta Morelli. 

O menino nesta cidade 
cresceu e brincou até iniciar 
suas aulas no curso primário 
do grupo escolar “Luiz Antu-
nes” e, depois, o ginásio na 
escola “Plínio Rodrigues de 
Morais”. Quando chegou a 
época do colegial, Joãozinho, 
como ficou conhecido pelos 
tieteenses, partiu para Cam-
pinas, para estudar no Ate-
neu Paulista, se formando em 
30 de dezembro de 1943. 

Apaixonado pelas Ciên-
cias, João Marcos cursou 
Odontologia na escola de Far-
mácia e Odontologia de Ara-
raquara, graduando-se como 
cirurgião-dentista em 1947. 
Neste mesmo ano, começou 
a lecionar como professor 
interino na escola “Plínio Ro-
drigues de Morais”, em Tietê, 
efetivando-se em 1950. 

Ainda na área da Educa-
ção, João Marcos trabalhou 
como diretor entre os anos 
de 1969 e 1972, também 

na escola “Plínio Rodrigues 
de Morais”, aposentando-se 
como professor III em 1983.

Em outubro do ano de 
1946, casou-se com Dulce 

Graziatto. 
Na tentativa de melhorar 

as condições de vida do povo 
tieteense, lançou-se na políti-
ca em 1977 e, por seu exce-

lente desempenho, acabou 
eleito vereador e convocado à 
Presidência da Câmara Muni-
cipal de Tietê.

Sofrendo de problemas de 
saúde como mal de Parkin-
son, o patrono da Escola Mu-
nicipal de Educação  Básica 
(Emeb) “João Marcos Baptista 
Marcuz”, morreu em 26 de fe-
vereiro de 1999, no Hospital 
da Unimed, no município de 
Piracicaba, vítima de insufici-
ência e parada cardíaca. 

Fundada no ano de 1996, 
com o nome de Escola Esta-
dual de Primeiro Grau “Bairro 
São Pedro”, a escola só rece-
beu o nome de Escola Esta-
dual “Professor João Marcos 
Baptista Marcuz” em 19 de 
novembro de 1997. 

Homenagem prestada em 
vida ao antigo educador, que 
criou as seguintes palavras 
na inauguração: “a educação 
é a obra maior de uma comu-
nidade, porque é a cidadania 
de seus membros. Eu, agra-
decido por esta homenagem, 
quero dividir esta conquista 
com todos os educadores tie-
teenses, os de ontem, os de 
hoje e os de amanhã”. 

Apaixonado pelas Ciências, este tieteense cursou Odontologia e tornou-se professor da escola “Plínio” e presidente da Câmara Municipal de Tietê 

Saiba quem foi João Marcos Baptista Marcuz

Faleceu em 26 de fevereiro de 1999 em Piracicaba

Arquivo Nossa Folha

Perfil entrevista 
Marina Bufon Nunes

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha desta 
edição é este em que apare-
cem João Audi, Eliza Sebastia-
ni Audi (sua segunda esposa) e 
seu filho Hélio Audi.

Segundo pesquisa do escri-
tor e poeta Deraldo Rodrigues 
(in memoriam), João Audi é 
considerado um dos funda-
dores do Distrito de Paz da 
Vila da Freguesia de São José 
de Cerquilho, ao lado de Do-
mingos de Almeida Campos, 
advogado, que fora deputado 
da província de São Paulo em 
1864/1865; do doutor José 
Soares Hungria (várias vezes 
deputado estadual pelo Parti-
do Republicano Paulista (PRP); 
Corradi Segundo, que se natu-
ralizou brasileiro e foi sub-pre-
feito do Distrito desde a sua 
instalação em 1915 até 1930; 
Antonio Costa Magueta; Bento 
Souto (doador do terreno do 
1º Cemitério), além de Gio-
vani Gaiotto, Francisco Antu-
nes Cardia, Antonio Joaquim 
(1º juiz de Paz), Elisa Barbosa 
(professora), Lourenço Nitrini, 
Paulo Grando e Paulo Brebal 
do Valle (sogro do presidente 
Jânio Quadros).

Em 14 de julho do ano de 
1914, o povoado recebeu o 
nome de Vila da Freguesia de 
São José de Cerquilho, sendo 
nomeado seu vigário o padre 
José Castanheira, português 
que já se encontrava anos no 
local.

Por Lei Estadual, promul-
gada em 18 de dezembro 
de 1914, criou-se o Distrito 
de Paz, primeiro passo na 
vida política e administrati-
va de Cerquilho, que ergueu 
sua primeira capela sob in-
vocação de São José como 
padroeiro e implantou a luz 
elétrica por meio da empresa 
de Alberto de San Juan, cuja 
usina fora construída no Rio 
Sorocaba, na fazenda Vitória, 
hoje Represa.

Das fazendas daquela 
época restaram apenas pe-
quenos vestígios e alguns 
nomes, como Aliança, Cacho-
eira, Itapema, Galo de Ouro, 
Santa Maria, Estiva, Vitória e 
Luiza Benta que, entre outras, 
abrangiam, em seu conjunto, 
quase a totalidade do terri-
tório da Cerquilho daquele 
tempo.

Marina Bufon Nunes nasceu, em 14 de novembro de 1991, 
em Piracicaba, mas se considera cerquilhense de coração. A 
filha de Ivone Bufon e José Ademir Nunes e irmã de Marco Au-
rélio, é formada em Linguística pela Unicamp, em Jornalismo 
pela Faculdade Cásper Líbero e Pós-Graduada em Jornalismo 
Contemporâneo pelo Mackenzie. Atualmente, trabalha como 
repórter no Lance em São Paulo.

Eu sou? Curiosa com assuntos curiosos.
Sinônimo de beleza? uma pessoa que respeita as diferen-

ças do outro.
Cantor e cantora? Paul McCartney/Cazuza e Amy Winehou-

se/Janis Joplin.
Ator e atriz? Leonardo DiCaprio/Jack Nicholson e Meryl 

Streep/Fernanda Montenegro.
Sonho? Que animal algum sofra maus-tratos no mundo.
Amor? Tudo.
Solidão? Encontrar-se.
Deus? Existente em todos os meus passos.
Religião? Conflitante.
Filme? Sou péssima para lembrar, mas amo Laranja Mecâ-

nica e Across the Universe.
Sonho de consumo? Ter um cantinho para chamar de meu, 

com livros e cachorros.
Defeito? Insegurança.
Qualidade? Empatia.
Lugar? Varanda do meu quarto.
Lazer? Ler, correr e estar com meus amigos e familiares.
Qual o livro de cabeceira? O Deus das Pequenas Coisas,  

de Arundhati Roy, e Carta ao Pai, de Franz Kafka.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Investiga-

dora policial.
Momento da vida para repetir? Última vez que vi minhas 

avós.
Alegria? Estar entre a família e os amigos.
Tristeza? Perder pessoas que eu amo.
Decepção? Com 2020! Jamais acreditei que este ano seria 

tão triste.
Receita contra o tédio? Leitura e assistir a série Friends.
Tem saudades do quê? Das minhas avós Nica e Landa e, 

claro, da minha infância.
Amizade é? O amor que nunca vai embora!
Um(a) amigo(a) especial? Todos são muito especiais, mas 

meu irmão Marco Aurélio é o meu melhor amigo.
Palavra que riscaria do vocabulário? Ignorância.
Ídolo? Três! Paul McCartney, Ademir da Guia e Formiga. 
Frase? “A teoria engajada torna possível a mudança” - Ca-

rol J. Adams em “A política sexual da carne”.
Nota 10 para: as pessoas, principalmente, para as mulhe-

res que lutam por direitos iguais a todos os seres, inclusive os 
animais. 

Nota zero para: o machismo, o racismo e o especismo.
Um grande homem ou uma grande mulher? Os dois! Meus 

pais.
Planos para o futuro? Continuar estudando para trilhar  o 

meu caminho profissional, sempre ao lado das pessoas que 
eu amo.

Recado? A pandemia ainda não acabou! Fiquem em casa, 
gente!
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Arquivo Fragmentos Históricos de Cerquilho

ESPECIAL

Os evolucionistas e suas ideias

O objeto de estudo da 
História Natural é a natureza 
nos seus aspectos orgânicos 
e inorgânicos, hoje intitulada 
Biologia.  Neste campo de ati-
vidades, destaca-se o francês 
Jean-Baptiste de Lamarck, que 
em 1809 apresentou a teoria 
evolucionista, baseada na lei 
do uso e desuso e na herança 
dos caracteres adquiridos. 

O segundo foi o naturalis-
ta, geólogo e biólogo britânico 
Charles Robert Darwin, que 
publicou a ideia de que todas 
as espécies descendem de um 
ancestral comum e definiu a 
evolução como um proces-
so de seleção natural. Tanto 
que, em 1859, ele publicou 
a primeira  edição do seu li-
vro “A Origem das Espécies”, 
esgotado no primeiro dia.  A 
partir daí, foram sucessivas 
reedições que conquistaram o 
mundo. 

Darwin nasceu em 12 de 
fevereiro de 1809, na cidade 
de Shrewsbury, na Inglaterra.  
O pai dele era médico e fez 
de tudo para que o filho fos-
se um também. Ingressou no 
curso de Medicina na Universi-

dade de Edimburgo, mas logo 
desistiu, e foi para o curso de 
Direito na mesma Universida-
de. Mais uma vez, achou “que 
aquilo não era sua praia” e 
abandonou também. 

Posteriormente, conseguiu, 
finalmente, ser diplomado em 
Teologia pela Universidade 
de Cambridgee, quando esta-
va pronto para ser pastor em 
uma tranquila cidade do inte-
rior, foi convidado pelo capi-
tão Robert FitzRoy para fazer 
parte de uma expedição cientí-
fica no navio HMS Beagle,  pre-
parado para este fim. 

FitzRoy tinha 23 anos e Da-
rwin, 22. A proposta do traba-
lho tinha por finalidade mape-
ar águas costeiras. Na verdade, 
FitzRoy pretendia encontrar 
indícios que validassem a te-
oria do criacionismo. O navio, 
que partiu em dezembro de 
1831, percorreu as costas eu-
ropeias até a África e chegou 
a Cabo Verde, atravessando o 
Atlântico e aportando no Bra-
sil. Posteriormente, atingiu o 
estreito de Magalhães e o lito-
ral chileno finalizando a expe-
dição no Arquipélago de Ga-

lápagos, a oeste do Equador. 
Darwin colecionou espé-

cies raras e pesquisou as afi-
nidades mútuas dos seres or-
gânicos, além de suas relações 
embrionárias, distribuição ge-
ográfica, sucessão geológica e 
outros fatos semelhantes.

A princípio, Darwin não 
pensou em evolução, mas se 
inspirou na teoria de Thomas 
Malthus. Para ele, algumas es-
pécies prosperavam e outras 
fracassavam. Em momento 
algum, Darwin pensou em 
“sobrevivência do mais apto”. 
Vale lembrar que o termo 
“evolução” não apareceu na 
primeira edição do seu livro, 
somente na sexta. Até então, 
Darwin preferiu utilizar o ter-
mo “descendência com modi-
ficação” e manteve sua teoria 
em segredo, pois sabia que ela 
causaria furor na sociedade in-
glesa vitoriana, mesmo depois 
de publicada. 

Sua esposa, muito religio-
sa, não era favorável à ense-
jada pesquisa. Assim, entre  
1882 e 1930, a teoria da sele-
ção natural de Darwin passou  
maus momentos entre os bió-

logos. O naturalista inglês, na 
época, não apresentara expli-
cação alguma como às carac-
terísticas de um organismo 
eram transmitidas de geração 
para geração. Alguns pensa-
dores da época discordavam 
e chegaram a afirmar que Da-
rwin “fora longe demais” sem 
ter provas. 

No entanto, o Darwinismo 
passou a ser uma doutrina 
respeitada, pois, é um sistema 
ordenado de ideias, que pas-
saram por testes e confronta-
ções com a realidade e tudo 
indica que ela se confirma.

Assim, como explicar essa 
evolução contínua e restri-
ta no campo da Ciência, se a 
fabricação e o uso de armas 
são crescentes, se milhões de 
pessoas vivem no mundo sem 
saneamento básico, sem esgo-
to tratado, sem água potável, 
sem teto e sem condições de 
sobrevivência digna? A prolife-
ração da crueldade e o avanço 
da insensibilidade são mais 
destacáveis do que o exercício 
da caridade e da empatia atu-
almente, inconciliáveis com o 
que os naturalistas pensavam.                                 

Por Antonio Carlos de Oliveira, licenciado em Biologia pela Unimep em 1988

ESPAÇO ABERTO
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