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VACINÔMETRO

Tietê vacina mais que Cerquilho e Laranjal
Embora esteja à frente em números, nesta semana, o município recebeu críticas em relação à aglomeração de idosos no local de vacinação
Arquivo pessoal
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CÃES E GATOS

DESTAQUE NACIONAL - A violonista de Cerquilho, Gabriele Leite, de 23 anos, voltou a ser destaque nacional. Desta vez, por meio
da Forbes Brasil, na plataforma Under 30, que, desde 2014, publica a lista que ressalta os mais brilhantes empreendedores, criadores
e game-changers brasileiros abaixo dos 30 anos.
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Editorial

Agende-se

Meros peregrinos!

LIVE 1 Nesta sexta, 19 de
fevereiro, às 20 horas, pelo
perfil @damanarodrigues no
Instagram, a jornalista, editora-chefe do Nossa Folha e criadora de conteúdo, Damana Rodrigues, entrevistará o médico
pediatra dr. Moacir Angeli. Ao
vivo, o convidado contará sobre sua trajetória de vida pessoal e profissional, revelando
os fatos que marcaram cada
um dos períodos.

A Palavra de Deus diz que somos peregrinos nesta terra e
que estamos de passagem por ela. Infelizmente, o que vemos,
atualmente, são pessoas que esqueceram completamente que
são peregrinos e só mostram interesse em “fincar” raízes em
um mundo onde não é deles.
Em meio a tantas turbulências hoje presenciadas no mundo,
cabe reforçar a quem se interessar que a vida nos foi dada como
prova e tudo tem mostrado que cabe a nós renunciar sentimentos, como: ódio, orgulho, vaidade, soberba, ganância e individualismo. Talvez, estes “seres” não aprenderam que é “etiqueta”
humana viver neste mundo de muitas promessas vazias sem
nos deixar seduzir por ele.
Perceba a sua volta o quanto o mundo lhe entrega àquilo que
é contrário à vontade de Deus. E você pergunta: mas o que é o
mundo, então? Ele é nosso inimigo? A resposta é: o mundo é
qualquer coisa que toma o lugar de Deus na sua vida. Qualquer
ação que lhe fascina a ponto de colocar os pedidos de Deus de
lado. Isso é mundo, ou seja, aquilo que toma o lugar de Deus
no seu coração.
Quantas vezes nesta vida nos deixamos ofuscar pelo brilho
do mundo e não enxergamos as armadilhas que ele nos prepara? Daí fica a dúvida: como ser um indivíduo do mundo sem
permitir que o mundo esteja em si? A vida mostra que não é
fácil encontrar este equilíbrio e ensina que a luta é constante, e
a tentação de cair para um lado ou outro existirá sempre.
Apesar disso, é possível achar o equilíbrio para estar neste
mundão sem permitir que ele domine você. Inicialmente, segundo ensinam as leis de Deus, é decidir não se contaminar com as
“coisas” do mundo, tendo assim o propósito maior de se melhorar interiormente em atitude de reverência a Deus, sem ser
influenciado pelos padrões de vida e pelas opiniões daqueles
que estão ao seu redor.
Isso não significa que tenhamos que viver uma vida mística,
ou que precisemos nos isolar da sociedade em que vivemos.
Pelo contrário, quanto mais nos empenhamos no campo da fraternidade e convívio edificante com o próximo, mais ligados estaremos com Deus. O trabalho útil e honesto, a palavra amorosa
e verdadeira, o conforto e a solidariedade são formas de não se
contaminar.
Então, se estas palavras lhe tocaram, preencha o seu coração
com a certeza de buscar não ser iludido, atraído e embriagado
por aquilo que o mundo lhe oferece para tentar o desviar do
propósito de Deus. E para aqueles que leram e não se sentiram
tocados, cuidado! Talvez você esteja sendo tragado pelo mundo
dos excessos e não está vendo. Desse modo, abra os olhos espirituais e veja o que está acontecendo em sua vida. Use o colírio
do Espírito Santo para limpar sua visão.
Portanto, neste dia, a mensagem que fica como reflexão é a
de que desenvolvamos o hábito de colocar espiritualidade em
tudo que envolve a nossa vida. Além disso, que aprendamos a
observar o mundo pela ótica da fé e sejamos felizes ao compreender a vida como um dom de Deus. Como disse Santa Teresa
de Ávila: “Tudo passa. Só Deus basta!”

PARA ENCERRAR
“Respeitar as opções do outro, em qualquer aspecto, é uma
das maiores virtudes que um ser humano pode ter. As pessoas
são diferentes, agem diferente e pensam diferente. Nunca julgue. Apenas compreenda!” - autor desconhecido.

BAZAR SOLIDÁRIO A Associação Voluntários Anônimos de Cerquilho (Avac) realiza amanhã, 20 de fevereiro,
das 8h30 às 12h30, o Bazar
Solidário em prol dos animais.
Estarão à venda roupas e calçados (adulto e infantil) ao
preço de R$2 cada peça. Valor
arrecadado será direcionado
para as castrações de animais
de famílias de baixa renda. O
endereço é rua São José, 1.795,
no bairro Nova Cerquilho.
LIVE 2 Nesta segunda, 22
de fevereiro, às 20 horas, será
a vez do doutor em Ciências
Odontológicas na Área de Implantodontia, professor e palestrante Douglas Moretti, proprietário do Instituto Moretti
Cursos Odontológicos, entrar
ao vivo para um bate-papo
com a jornalista, editora-chefe
do jornal Nossa Folha e criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, no @damanarodrigues no Instagram. Nesta live,
ele vai contar sua história na
Odontologia iniciada em 1996.
LIVE 3 Já o médico e vereador de Tietê, dr. Luis Grigolon,
chega para uma live com a jornalista, editora-chefe do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, na quarta,
24 de fevereiro, às 20 horas,
no @damanarodrigues no Instagram. Neste bate-papo, saberemos sobre sua formação
acadêmica, suas experiências
profissionais, seu lado humanitário, assim como a sua vida
de homem público.
MIAUJUDE A Feijuca do
Projeto MiauJude vai ocor-

Bicadinhas da semana
rer no sábado, 27 de fevereiro, com retirada a partir das
11h30, no barracão do bairro
Santa Cruz, em Tietê. A encomenda da feijoada tradicional e da feijoada vegana (que
acompanha arroz, vinagrete e
couve) está sendo aceita pelo
aplicativo AiqFome. O valor da
refeição é R$25 e a quantidade
serve duas pessoas.
CULTURA 1 A Região Metropolitana de Sorocaba, contemplando os 27 municípios,
receberá o 1º Festival de Artes
Integradas Online, produzido
pela Cia. Som em Prosa, com
46 ações gratuitas online. Dentro da programação, haverá
apresentações nas linguagens
de circo, cultura popular, dança, música, performance e teatro, além de formações e bate-papos voltados à formação de
público com artistas convidados. As ações serão realizadas
em 14 dias consecutivos, de 7
a 20 de março, com atividades
nos períodos da manhã, tarde
e noite pelos perfis oficiais:
Instagram/ciasomemprosa e
Facebook/ciasomemprosa.
COLABORE Em Tietê, a
Paróquia Nossa Senhora Aparecida informou que já estão
à venda os convites para a 2ª
Pizza Beneficente em prol do
Encontro de Casais com Cristo
(ECC). Os sabores disponíveis
são bauru, calabresa e muçarela. A retirada será no sábado,
27 de março, das 12 às 14 horas, no salão da matriz.
CULTURA 2 Também destinado aos 27 municípios da
Região Metropolitana de Sorocaba, segue com inscrições
abertas o Festival de Artes Híbridas, que ocorrerá entre 1º e
17 de abril, em formato online,
voltado para diversas formas
de expressão, como: teatro,
dança, performance, música,
literatura, fotografia, audiovisual e novas mídias. As inscrições são recebidas pelo site
festivaldearteshibridas.com,
assim como o lançamento dos
projetos ocorrerá através da
plataforma.

LAVAR AS MÃOS Com bom humor e um tom de revolta, em
seu perfil do Facebook, Celia Carniel Nunes publicou o seguinte
meme: “Parei com esse negócio de uma mão lava a outra. Chega
a minha vez, nunca tem água”. Moradores da Vila Justina e do
Centro de Tietê sabem bem disso, né, Celia?
TROPEÇO Nas redes sociais, Daiane Mariano postou o meme
em que aparece o sapo Caco, de bicicleta, dizendo: “Vontade de
tropeçar em R$50 na rua”. Do jeito que as coisas estão neste momento, até com R$2, a gente aceita.
EXERCÍCIOS No Facebook, Lucas Lage deixou um recado bem
humorado aos amigos: “Eu vou é me exercitar, porque sentimento ninguém nota, mas os glúteos sim”. Quem mais é destes?
VÍRUS PEGADOR Maria Laquis fez um post bem humorado
nas redes sociais: “Pra mim, esse vírus tá precisando arrumar
namorada. Esse negócio de ficar pegando todo mundo, não tá
certo”. Vai que ele aceite a proposta, case e tenha filhos?
EM BAIXA Robson Oliveira também publicou um meme no
Facebook: “Gasolina voltou a baixar... Ontem, tinha meio tanque
e, hoje, já tá na reserva”. Quanta verdade em uma frase!
FRANGO DE ESTIMAÇÃO Da página Filosofei Errado, vem
um meme irônico e divertido. Em uma imagem, aparece um menino que chora ao carregar um frango depenado e diz: “Eu chorando porque minha mãe matou meu frango de estimação”. Na
outra imagem aparece a frase: “Eu no meio-dia”, se referindo ao
mesmo menino. Desta vez, feliz ao comer o frango assado.
DEVO NADA Da mesma página Filosofei Errado, tem este
meme que fez muita gente rir: “Eu não devo nada para ninguém,
querida”. Até que aparece a palavra Serasa e o sapo Caco dizendo: “Ué?”.
DIÁLOGO DA QUARENTENA Diva Maria Hernandes (Lili) voltou com tudo com seus memes do diálogo da quarentena: “227º
dia de isolamento social e perguntam. Está namorando? Não, só
ficando. Ah é, ficando com quem? Durante a semana, ficando
gordo e, aos fins de semana, bêbado”.
DICA DE SOBREVIVÊNCIA A página Cifras, no Facebook, deixou uma dica de sobrevivência a todos os homens: “Quando uma
mulher te fizer uma pergunta seja 100% sincero, pois existem
99% de chance dela estar te perguntando já sabendo a resposta”.
Quem concorda levanta a mão?
CALCINHA FEIA Mayra Gabriela Maimoni mostrou-se preocupada nas redes sociais: “Medo de sair com calcinha feia e ser
atropelada. Aí, o povo precisa cortar minha roupa e vou estar
como?”. Eis um medo de muita gente!
DILMA INSPIRADA Ricardo Fleury também fez um post cômico no Facebook: “Certeza que a ex-presidente Dilma virou caminhoneira”. Na imagem, está um caminhão e, no para-choque,
escrito: “Para quem não tem nada, metade é dobro”. Ah, vá!
DÁ-LHE, VERDÃO Os rivais corintianos, são-paulinos e santistas aproveitaram para parabenizar os palmeirenses pela conquista do título inédito para um time sul-americano: o quarto lugar no Mundial de Clubes deste ano. Quem disse que o Palmeiras
não tem Mundial?
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SÁBADO: 20 de fevereiro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 21 de fevereiro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
NAS COMUNIDADES
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.
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela
está em reforma.
SANTA CATARINA: missa toda primeira quarta às 20 horas.
SANTO ANTONIO: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês
às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
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.
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OCORRÊNCIAS

Jovem sofre queda ao pichar prédio em Tietê
Segundo Boletim de Ocorrência, o vandalismo ocorreu em um imóvel da rua Lara Campos na madrugada de domingo, 14 de fevereiro
Uma jovem, com idade não
divulgada, ficou ferida após
sofrer queda de um imóvel comercial na rua Lara Campos,
no Centro de Tietê, quando pichava o local na madrugada de
domingo, 14 de fevereiro.
De acordo com relatos de
uma amiga, que testemunhou
o ocorrido, a jovem estava
junto da infratora quando foi
procurar por um banheiro no
Centro da cidade. Ao retornar,
ela encontrou a amiga dentro
do imóvel pedindo por socorro, pois havia sofrido queda e
estava com a clavícula e o punho fraturados.
Diante da condição que a
jovem permanecia, a testemunha acionou a Guarda Civil Municipal (GCM), cujos agentes
passavam pelas proximidades
do local do fato e solicitaram
apoio do Resgate do Corpo de
Bombeiros, encaminhando a
indiciada para a Santa Casa de
Misericórdia de Tietê.
Ainda segundo consta no
Boletim de Ocorrência (B.O.),
a testemunha sabia que a amiga portava uma lata de spray,
mas disse que, em momento
algum, percebeu que a acusada picharia o prédio.

CAPTURADO - Na noite da terça, 16 de fevereiro,
a Polícia Militar de Cerquilho
localizou um procurado da
Justiça no Jardim Esplanada.
O indivíduo, de 28 anos, circulava com um Fiat/ Uno e,
ao perceber a aproximação da
viatura, começou a agir de forma estranha. Após abordagem
e pesquisa junto ao Centro de
Operações da PM, descobriu-se
que o rapaz era procurado por
ser devedor de pensão alimentícia. Diante disso e em razão
do veículo estar com licenciamento atrasado, o indivíduo
foi autuado em R$293,47, teve
o veículo apreendido e terminou preso.
FURTOS - Em Tietê, durante a manhã da segunda, 15 de
fevereiro, a PM foi acionada
para atendimento de averiguação de furto em andamento
em um depósito, na rua Marcos Marcuz, no bairro Caixa
d’Água. No local, os policiais
encontraram um indivíduo
desmontando luminárias de
alumínio, guardando-as em
uma mochila.
Ao ser abordado, o acusado confessou que adentrou o
local para realizar o furto de

Sérgio Modanez

Infratora fraturou a clavícula e o punho, sendo
necessário acionar o Corpo de Bombeiros
materiais de alumínio. Desse
modo, acabou preso e permaneceu à disposição da Justiça.
Ainda em Tietê, na sexta, 12 de fevereiro, denúncia
feita na base da PM apontou
que um homem furtava fios
de uma residência da rua Lara
Campos, no Centro. Ao se deslocaram até o local indicado,
nas proximidades, os policiais
militares se depararam com
um indivíduo com as mesmas
características relatadas.

Durante a abordagem, parte do material furtado foi localizado e, ao realizar pesquisa
dos dados no sistema da polícia, constatou-se mandado de
prisão em seu desfavor.
Diante dos fatos, o acusado
acabou conduzido à Delegacia
de Polícia de Tietê e autuado
pelo crime de furto e captura
de procurado, permanecendo
à disposição da Justiça.
FURTO 1 - Uma manicure
de 57 anos teve a carteira fur-

tada por um homem quando
esperava a filha do lado de
fora de uma agência bancária.
O crime aconteceu em 1º de fevereiro, em Tietê, mas a vítima
só comunicou a Polícia Civil na
quinta, dia 11.
Segundo consta no B.O., a
mulher permanecia sentada
em uma mureta da agência
bancária aguardando a filha,
quando um homem magro,
alto, de pele clara, trajado de
bermuda estampada e camiseta cinza, pediu-lhe o celular.
Ao negar, a vítima entregou
apenas a carteira, com os documentos pessoais e a quantia
de R$100. O indivíduo fugiu e
não foi localizado.
FURTO 2 - Em Tietê, na
quinta, 11 de fevereiro, um
agricultor, de 56 anos, teve
uma Ford Pampa furtada ao
estacionar em frente a um supermercado do São Pedro e
deixar a chave no contato. A
vítima foi avisada por populares que um conhecido morador do referido bairro tinha
furtado o veículo.
No carro, tinha uma bolsa
com cinco talões de cheque,
documento do veículo, bem
como o documento de uma

motocicleta e de um Fusca. O
local possui sistema de monitoramento, cujas imagens serão utilizadas para confirmar
a identidade do criminoso.
O fato registrado na Delegacia de Polícia de Tietê segue
em investigação.
PRESO POR FURTOS - Em
Cerquilho, na quinta, 11 de fevereiro, um homem acusado
de praticar furtos nos comércios de Cerquilho, Tietê, Cesário Lange e Tatuí acabou preso
por policiais militares.
Com o suspeito, estavam
rodas de carro e roupas novas,
todos produtos de furtos praticados na região. Desse modo,
acabou conduzido à Delegacia
de Polícia e permanece à disposição da Justiça.
PRISÃO POR ROUBO Também em Cerquilho, na
segunda, 8 de fevereiro, a PM
efetuou uma prisão por roubo
envolvendo um rapaz acusado
de praticar inúmeros roubos
nos meses de janeiro e fevereiro deste ano.
Segundo a PM, o criminoso
agia sempre com faca ou alguma arma e fugia de bicicleta.
Os policiais o reconheceram
através de filmagens.

CONCURSO PÚBLICO

EVENTO BENEFICENTE

OPORTUNIDADE

PM realiza concurso para
2.700 vagas de soldado

2ª Campanha Premiada
de Tietê será em março

IBGE anuncia concurso
para recenseador e agente

A Polícia Militar de São Paulo (PM/SP) está com as inscrições abertas para 2.700 vagas
de soldado PM de segunda
classe, com remuneração inicial de R$3.318.
Os interessados deverão
se inscrever até 25 de fevereiro, pelo site vunesp.com.br, da
Fundação Vunesp, responsável pela seleção. A taxa de inscrição é de R$57.
Os candidatos precisam
ter idade mínima de 17 anos
e máxima de 30 anos, além do
Ensino Médio completo. A altura mínima exigida é de 1,55
metros para mulheres e de
1,60 metros para homens.
A aplicação da primeira
prova, com questões objetivas
e dissertativas, está prevista
ocorrer no domingo, 11 de
abril, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do
Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.
Acompanhe o edital, com
todas as informações sobre o
certame, no site da Vunesp.
PROCESSO SELETIVO 1 Até quarta, 24 de fevereiro, a
Escola Técnica Estadual (Etec)
de Cerquilho recebe inscrições
para a contratação de novos
professores para as disciplinas
de Língua Portuguesa, Química, Física e Matemática.
As inscrições e mais informações podem ser obtidas
pelo link urhsistemas.cps.sp.

gov.br/dgsdad/SelecaoPublica/ETEC/PSS/Abertos.aspx.
PROCESSO SELETIVO 2 Em Boituva, estão abertas até
domingo, 21 de fevereiro, as
inscrições para o preenchimento de vagas temporárias
na Educação Municipal.
De acordo com a Prefeitura, ao todo, 48 vagas acabaram
disponibilizadas para cargos
de professor de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia,
História, Ciências, Artes, Inglês e Educação Física. Além
destas, há vagas para instrutor de projetos e professores
eventuais nos Ensinos Infantil
e Fundamental.
As inscrições podem ser
feitas pelo iuds.org.br e é cobrada uma taxa de R$7, sendo
que o edital completo também
pode ser acessado no site.
Aos inscritos, a prova ocorrerá em 14 de março, em local
a ser definido, e o resultado
final será publicado em 26 de
março.
ALISTAMENTO - As Prefeituras, através da Junta de
Serviço Militar, informam que
jovens que vão completar ou
já possuem 18 anos em 2021
(nascidos em 2003) precisam
se alistar até 30 de junho deste
ano, através do site alistamento.eb.mil.br.
Quem já se alistou deverá
acompanhar o andamento da
situação e requerer o Certificado de Dispensa através do
mesmo site de inscrição.

Divulgação Campanha Premiada

Comissão Organizadora definiu que haverá
combo com direito a número da sorte
Na segunda, 17 de fevereiro, houve uma reunião na
sede do Sindicato Rural de
Tietê, que optou pela retomada da realização da 2ª Campanha Premiada de Tietê.
Ação solidária será em
prol do Hospital Amaral Carvalho, de Jaú; da Santa Casa
de Tietê; e da Associação aos
Portadores de Câncer “Viva a
Vida”, também de Tietê.
De acordo com a Comissão Organizadora, o evento
ocorrerá no domingo, 21 de

março, no barracão de festas
da igreja São Cristóvão, em
novo formato.
A retirada dos combos
(frango, churrasco, refrigerante, pão e polenta) será por
drive-thru ou delivery, o que
dará direito a um número da
sorte para concorrer a prêmios em dinheiro, no valor
de R$8 mil, R$6 mil, R$4 mil,
R$3 mil e R$2 mil.
Cabe ressaltar que a compra do combo será por meio
do aplicativo Me Entrega.

ESCLARECIMENTO
Em relação à matéria “Mulher acusa marido de rapto das
filhas”, publicada em 29 de janeiro de 2021, o Conselho Tutelar de Tietê informou que agiu com medida de proteção às
crianças em meio à situação delicada do casal, cujo caso corre sob segredo de Justiça e aguarda determinação da mesma.

O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
publicou ontem, 18 de fevereiro, o edital para o concurso
do Censo Demográfico 2021.
No total, serão oferecidas,
204.307 vagas temporárias,
das quais 181.898 para a função de recenseador, 16.959
para a atividade de agente censitário supervisor e 5.450 para
o cargo de agente censitário
municipal.
Para os cargos de agente
censitário municipal e agente
censitário supervisor, as inscrições começam hoje, dia 19,
e vão até 15 de março. A taxa
é de R$39,49 e as inscrições
podem ser feitas pelo site da
banca de avaliação Cebraspe.
Já para as vagas de recenseador, as inscrições começam
na terça, 23 de fevereiro, e
vão até 19 de março. A taxa é
R$25,77 e a inscrição também
pode ser feita pelo site do Cebraspe.
O salário previsto para
agente censitário municipal
é de R$2.100 e, para agente
supervisor, R$1.700. Já a remuneração do recenseador
será por produção, calculada
por setor censitário, conforme
taxa fixada, unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou
rurais), tipo de questionário
(básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no
controle da coleta de dados.
O candidato poderá simular
valores de remuneração por

meio de um link.
A previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas
presencialmente, em 18 de
abril, para o cargo de agente
censitário municipal e agente
censitário supervisor. Já para a
função de recenseador, as provas presenciais devem ocorrer
em 25 de abril, seguindo os
protocolos sanitários de prevenção da covid-19.
De acordo com o edital, caberá ao recenseador realizar a
coleta, presencialmente e/ou
por telefone, das informações
do Censo Demográfico 2021
em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua área
de trabalho.
Para concorrer à função de
recenseador, é preciso ter Ensino Fundamental completo.
A jornada de trabalho é de, no
mínimo, 25 horas semanais e
a previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado mediante necessidade de conclusão
das atividades do Censo e de
disponibilidade orçamentária.
Já para as funções de agente censitário municipal e agente censitário, é exigido o Ensino
Médio completo. A jornada de
trabalho é de 40 horas semanais, cumprida em oito horas
diárias. A previsão de duração
do contrato para as duas funções é de cinco meses, podendo ser prorrogado mediante a
necessidade do Censo.
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GERAÇÃO DE EMPREGOS

Indústria de Embalagens chega a Cerquilho
De acordo com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, foram investidos quase R$10 milhões na implantação da unidade
Em Cerquilho, na quarta,
10 de fevereiro, os empresários Antônio Ahn, Luis Pereira de Souza e Bruno Kim, da
Tecnopolpa Indústria de Embalagens, receberam o prefeito
Aldo Sanson (PSDB) e o secretário municipal de Trabalho e
Desenvolvimento Econômico,
Amilton Lourenço, nas novas
instalações da empresa.
Segundo divulgou a Prefeitura, beneficiada pela Lei Municipal de Incentivos aos novos
investidores, a Tecnopolpa inicia seu funcionamento, gerando 40 empregos diretos, além
de mais 40 vagas indiretas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho e
Desenvolvimento Econômico,
foram investidos quase R$10
milhões na implantação da
unidade de Cerquilho, que fica
localizada na rua Pedro Ângelo Moretti, no Distrito Industrial Bettini, em uma área doada pela Prefeitura.
Durante a visita, Antônio
Ahn mostrou ao prefeito como
funciona o processo de produção dos artigos para proteção
e embalagens, como bandejas
para ovos, suporte para copos,
protetores de eletrodomésticos, entre outros. O empresário comentou, ainda, sobre a
previsão de triplicar a capacidade da unidade cerquilhense.

Divulgação PMC

Empresa, visitada pelo prefeito Aldo Sanson, deve
gerar 40 empregos diretos, além dos indiretos
“Estes números representam o
resultado de um trabalho sério
em prol da nossa querida cidade e da sua população. Agora
é a hora de colher os frutos
do que plantamos nos últimos
anos ao trazermos investimentos para gerar renda e emprego”, comemorou o prefeito.
REFORMA - Através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Prefeitura de
Cerquilho divulgou as ações
relacionadas às reformas, manutenções, pinturas e ampliações das unidades escolares
municipais neste ano.
De acordo com a pasta,
na Escola Municipal de Ensi-

no Fundamental (Emef) “Luigi
Luvizotto”, o alambrado teve
quer ser consertado após sofrer vandalismo no fim de
2020.
Já a Emef “Luiza (Eliza)
Gaiotto Corradi” teve boa parte do telhado e do piso trocada, assim como as portas
metálicas reformadas. Nos
próximos dias, segundo a secretaria, o prédio receberá
nova pintura, assim como está
prevista na Emef “Professora
Adelaide Tozi”.
Além destas unidades, a
Emef “Professora Yolanda
Biagioni Camargo” e a Emei
“Professora Noêmia Souto Ma-

deira” passarão por obras de
ampliação durante este ano,
com a construção de novas
salas de aula e das instalações
administrativas, assim como
de banheiros. Na Emef “Yolanda”, por exemplo, para tornar
o prédio mais acessível haverá
a instalação de um elevador.
Ainda contemplando as
ações de melhorias, no começo deste ano, foram finalizados e entregues os serviços
de manutenção, conservação e
pintura do prédio e da quadra
da Escola Municipal de Educação Básica Especial (Emebe)
“José ‘Bepe’ Módolo”.
MUTIRÃO - Em Cerquilho,
a Prefeitura, através da equipe
da Garagem Municipal, realizou na terça e quarta, 16 e 17
de fevereiro, um mutirão que
teve como objetivo recolher
televisões e eletroeletrônicos
descartados
irregularmente
em vias e espaços públicos da
cidade. Ação resultou em um
caminhão truck carregado de
aparelhos que não são recolhidos pela coleta orgânica,
reciclável nem pela Campanha
Cerquilho Limpa.
Estes itens devem ser descartados somente nos ecopontos autorizados ou diretamente na Garagem Municipal,
localizada na avenida Brasil, s/
nº, na Vila São José.

RUA DO JEQUITIBÁ

Anunciada mudança de
trânsito na Vila Pedroso
Divulgação PMC

Alteração tem início a partir de 1º de março
Nesta semana, a Secretaria
de Trânsito, Segurança e Defesa Civil de Cerquilho anunciou
que, a partir de 1º de março,
a rua do Jequitibá, na Vila Pedroso, sofrerá mudança de direção.
A referida localidade, que
atualmente é sentido duplo,
passará a ser mão única no
trecho que vai da rua Lazaro
Machado à dos Portugueses
(subindo). Desse modo, quem
vier do Centro, sentido Vila Pe-

droso pela rua dos Portugueses, fica proibido de acessar a
rua do Jequitibá, tendo como
alternativa as ruas Taquaral e/
ou Tropeiros.
Ainda segundo a Secretaria de Trânsito, Segurança e
Defesa Civil, tal mudança é necessária para oferecer mais segurança. Outras informações
devem ser solicitadas pelo
e-mail diretortransito@cerquilho.sp.gov.br ou pelo telefone
(15)3384-2976.

EM CERQUILHO

REUNIÃO

Prefeitura abre cadastro para o Armazém Municipal

Consórcio Intermunicipal

Com a mudança da Biblioteca Municipal para o novo
Centro Cultural de Cerquilho,
o antigo espaço anteriormente
ocupado será revitalizado para
acomodar o Armazém Municipal, que funcionará como uma
vitrine para os pequenos produtores locais, conforme prevê o projeto do prefeito Aldo
Sanson (PSDB).
Desse modo, a Prefeitura
de Cerquilho abriu cadastro
para os interessados em divul-

Na quarta, 17 de fevereiro, os prefeitos Vlamir Sandei
(PSDB), Aldo Sanson (PSDB) e
dr. Alcides de Moura Campos
Junior (PSD) participaram de
uma reunião do Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do
Médio Tietê para apresentação
da iniciativa para as cidades de
Conchas e Pereiras.
Criado em setembro de
2005 e com prazo indeterminado, o consórcio é uma
iniciativa de cooperação inter-

gar e comercializar seus produtos neste novo espaço, uma
vez que o Armazém Municipal será um espaço para comercialização das atividades
produtivas tradicionais, que
envolvem a culinária caseira,
como doces, compotas, linguiças, queijos, ovos, aguardente,
vinho, licores, pimentas e demais produtos.
Ainda segundo a Prefeitura, paralelamente a isso, será
realizado um chamamento

FALECIMENTO

público para ocupação de outros espaços, como a cafeteria
e a livraria no Centro Cultural,
além do bar e do café na Antiga Estação Ferroviária.
Para se cadastrar, os artesãos, culinaristas e produtores
interessados deverão comparecer à Secretaria de Trabalho
e Desenvolvimento Econômico
que, em parceria com a Secretaria de Esportes, Turismo, Lazer, Juventude e Eventos (Setul), trabalhará no projeto de

implementação da atividade
turística como fonte de trabalho e renda no município.
A Secretaria Municipal de
Trabalho e Desenvolvimento Econômico fica na avenida
Corradi Segundo, 380, no Jardim Esplanada, com entrada
pela lateral pela rua Duque de
Caxias. Outros esclarecimentos podem ser solicitados pelo
telefone (15)3384-5652, de segunda a sexta, em horário comercial.

municipal formada por Tietê,
Cerquilho, Jumirim e Laranjal
Paulista, bem como o Comando Regional do Corpo de Bombeiros, que executa e mantém
o serviço de bombeiros às cidades integrantes.
Sediado em Tietê, tem por
finalidade a prevenção e extinção de incêndios, salvamento,
aprovação de projetos de proteção, fiscalização das normas
de prevenção, socorros diversos, entre outros.

FALECIMENTOS

MARIO CASETTO
Faleceu em Tietê, em 15 de fevereiro, Mario Casetto aos
96 anos.
Falecido era viúvo de Olivia Fré Casetto e deixou a filha
Neusa Aparecida, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.

APARECIDO AMARO CORRÊA
Faleceu em Tatuí, em 11 de fevereiro, Aparecido Amaro Corrêa aos 74 anos. Falecido era casado com Tereza Pedra Corrêa e
deixou os filhos Sueli, Devanir, José Paulo e Conceição, além de
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Tatuí e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério São João Batista de Tatuí,
sendo sepultado em jazigo da família.

AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece aos amigos pelas manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram
ao funeral.

CLARICE PAES DE OLIVEIRA PADILHA
Faleceu em Sorocaba, em 11 de fevereiro, Clarice Paes de
Oliveira Padilha aos 71 anos. Falecida era casada com Antonio
Padilha e deixou os filhos Aparecida, Antonio e Dalila, 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.
JOSÉ ROSSI
Faleceu em Laranjal Paulista, em 11 de fevereiro, José Rossi
aos 77 anos. Falecido era casado com Maria Inês Marquezim Rossi e deixou os filhos Roseli, Carlos, Luciene, Edson, Eliani, Elenice,
Elaine e Katia, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO
Faleceu em Sorocaba, em 11 de fevereiro, Josefa Maria da
Conceição aos 74 anos. Falecida vivia em união estável com José
Dias da Silva e deixou os filhos Zenildo, Clemilda, Tania, Leonildo e Edmilson, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.
MILENA DE OLIVEIRA LISBOA
Faleceu em Sorocaba, em 11 de fevereiro, Milena de Oliveira
Lisboa aos 15 anos. Jovem deixou os pais Cláudio e Cristiani de
Lisboa e o irmão Thiago, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
BENEDITO GERALDO CALDEIRA ALVES
Faleceu em São Paulo, em 12 de fevereiro, Benedito Geraldo
Caldeira Alves aos 61 anos. Falecido deixou os filhos Karina, Gabriela e Felipe, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
MARIA DE LOURDES ALVES SILVA
Faleceu em Tietê, em 12 de fevereiro, Maria de Lourdes Alves
Silva aos 79 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Rosimeire
e Roderli, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
ELUZARDO BATISTA BARROS
Faleceu em Sorocaba, em 13 de fevereiro, Eluzardo Batista
Barros aos 74 anos. Falecido deixa familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo

sepultado em jazigo da família.
MARCOS JOSÉ SEBASTIANI
Faleceu em São Paulo, em 16 de fevereiro, Marcos José Sebastiani aos 59 anos. Falecido era casado com Valdineia Aparecida
Andreoli Sebastiani e deixou os filhos Bruno e Rafael, 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.
JOSÉ DONIZETE JOÃO
Faleceu em Piracicaba, em 16 de fevereiro, José Donizete João
aos 56 anos. Falecido deixou o filho José Eduardo, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério da Saudade de Laranjal
Paulista, sendo sepultado em jazigo da família.
SUELI APARECIDA LOPES MOTOBU
Faleceu em Piracicaba, em 16 de fevereiro, Sueli Aparecida
Lopes Motobu aos 63 anos. Falecida era casada com Luiz Motobu
e deixou os filhos Leandro, Lucas e Luana, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
TEREZINHA DE JESUS MELARÉ PIZOL
Faleceu em Piracicaba, em 17 de fevereiro, Terezinha de Jesus
Melaré Pizol aos 69 anos. Falecida era casada com José Carlos
Pizol e deixou os filhos Renato e Vitor, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

Creci 59.273

www.moreliimoveis.com.br

FEMININO: Empregada Doméstica / Auxiliar
de Limpeza / Auxiliar de Produção.
MASCULINO: Operador de Máquina / Marceneiro / Motorista de Caminhão / Faxineiro / Eletricista de Manutenção / Auxiliar de Produção /
Ajudante de Motorista / Mecânico de Manutenção de 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 / Área Laboratorial.

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.

SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
EMPREGO

ADOÇÃO URGENTE
Quando resgatado,
Bob não andava, só
ficava parado sem se
mexer. Foram semanas
passando por fisioterapia para que ele voltasse ao normal. Depois
de muita luta, hoje ele
corre e brinca normalmente! Já está castrado e vacinado e, agora,
precisa de uma família
que lhe dê muito amor,
afinal, Bob é muito carente!
Outras
informações pelo WhatsApp
(15)99739-3002
ou
acesse miaujude.com.

Divulgação Projeto MiauJude

Cate promove mutirão de
entrevistas para 60 vagas
Em Cerquilho, nesta sexta,
19 de fevereiro, das 9 às 11
horas e das 13h30 até 17 horas, a Central de Atendimento
ao Trabalhador e à Empresa
(Cate) realiza mutirão de entrevista para 60 vagas disponíveis para ajudante de produção feminino e masculino.
Para participar do processo seletivo, o interessado deve
comparecer à rua Duque de
Caxias, 200, no Jardim Esplanada, com a carteira de trabalho original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, PIS,
título de eleitor, reservista e
histórico escolar (Ensino Fundamental completo).
Durante o processo sele-

tivo, é obrigatório o uso de
máscara e da própria caneta,
respeitando o distanciamento
social.
Além deste mutirão, a Cate
informou que há outras oportunidades de emprego disponíveis. Para tanto, os interessados devem enviar o currículo
informando a vaga no assunto
do e-mail para facilitar a triagem.
A Cate faz parte da Secretaria Municipal de Trabalho e
Desenvolvimento Econômico,
e atende pelo e-mail cate@
cerquilho.sp.gov.br ou presencialmente. Para mais informações, o telefone de contato é o
(15)3384-5652.

OPORTUNIDADES

Municípios divulgam as vagas de emprego da semana
Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura, instalado na rua Presidente Kennedy, 23, no Centro, tem vagas
de inspetor de qualidade de
controle visual, modelista,
açougueiro, técnico de Nutrição, nutricionista, fiscal,
cortador de roupas, marceneiro, vidraceiro e estagiário
de Administração, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Química. Mais informações podem ser obtidas pelo
(15)3285-2887.
Ainda em Tietê, o Supermercado Pizzol está com
vaga aberta para operador(a)
de caixa. Os requisitos são ter
idade acima de 18 anos e residir em Tietê. O e-mail para
envio de currículo é o rh@pizzol.com.br.
Também em Tietê, o Almamater Auto Posto admite
atendente de loja de conveniência para ambos os sexos.
O currículo deve ser entregue
na avenida Fernando Costa
(Beira-Rio), 25. Mais informa-

ções pelo (15)99778-1711.
Ainda em Tietê, o Memorial Jardim do Éden contrata
agente funerário com pagamento de piso salarial. Os
requisitos exigidos são: ter
experiência na área, noções
de Informática, habilitação
categoria A/B, boa comunicação e sensibilidade no atendimento. É necessário residir
em Tietê ou Cerquilho. O Memorial Jardim do Éden também admite auxiliar administrativo que tenha noções de
Informática, boa comunicação e resida em Cerquilho. Os
interessados devem enviar
o currículo para vagas.jem@
outlook.com.
A Secretaria e Turismo
e Cultura de Tietê tem vaga
aberta para estagiário de
Comunicação que tenha conhecimento
técnicos
em
mídias sociais, domínio em
Photoshop, Canva, Filmora
ou similiares para edição de
fotos e vídeos. Para ocupar a
vaga, é necessário estar cur-

sando faculdade, não ter feito estágio na Prefeitura anteriormente e ser residente em
Tietê. O e-mail para envio do
currículo é o secretaria.cultura@tiete.sp.gov.br.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
tem vagas para eletricista de
manutenção, costureira industrial, auxiliar em metrologista, auxiliar de mecânico
de refrigeração, eletricista
de autos, balconista/auxiliar
de padaria, açougueiro/repositor, auxiliar de produção,
costureira(o), tecelão, auxiliar
de revisão, estoquista, auxiliar de corte, auxiliar de açougue, operador de máquinas
CNC, dobrador de chapas,
soldador, auxiliar de cozinha
PcD, auxiliar administrativo
PcD, ajudante geral, vendedor, motorista, açougueiro,
modelista, vendedor externo
e interno, cozinheiro chefe,
técnico em Nutrição, auxiliar
de mecânico de autos e casei-

ro. Para mais informações, o
telefone é o (15)3384-5652.
Ainda em Cerquilho, a
Camu Camu contrata promotor de vendas online, com
conhecimentos e experiência
em vendas, Excel, Marketing
Digital, atendimento e prospecção de clientes. O currículo deve ser encaminhado para
josiane@camucamu.com.br.
O Colégio Origem tem
vaga aberta para professor de
Matemática. O currículo será
aceito pelo vagas@origemcolegio.com.br.
Ainda em Cerquilho, a Albitex Click admite costureira e porteiro, cujo currículo,
com a vaga especificada no
assunto, precisa ser encaminhado para o e-mail recrutamento@raulalbino.com.br.
A
Confecção
Amyna
Sports contrata costureira(o),
designer e jovem com habilidades em Corel Draw. O currículo tem que ser entregue
na avenida Francisco Gaiotto,
170, no Centro.

Você sabe como aumentar
sua aposentadoria?
Divulgação

Neste artigo, explico
como aumentar o valor da
aposentadoria através de
pedido de revisão do benefício junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
Importante ressaltar que
é possível revisar os benefícios previdenciários no prazo de até 10 anos.
A seguir, saiba quais são
os motivos que possibilitam
o aumento do benefício previdenciário.
1) Os trabalhadores autônomos, que deixaram de contribuir para com a Previdência
do INSS no período em que exerciam a atividade, podem pagar
o recolhimento em atraso e, assim, aumentar o valor da sua
aposentadoria. Porém, existem algumas peculiaridades, como
ter a inscrição como contribuinte individual, bem como comprovar este trabalho.
2) Os segurados que trabalharam em atividade insalubre, ou
seja, em ambientes considerados nocivos à saúde, também têm
direito de rever sua aposentadoria, já que é possível realizar
a conversão do período especial em comum até 13/11/2019,
caso o INSS não tem incluído na data concessão do benefício.
3) Os aposentados por incapacidade permanente, que necessitam de ajuda de terceiro para realizar as atividades do dia a
dia, podem ter direito ao adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria, desde que comprovem essa necessidade ao passar
pela perícia médica junto ao INSS.
4) Os segurados, portadores de doenças graves e que têm
desconto de imposto de renda na fonte também podem requerer a isenção do imposto de renda, devendo provar a doença
grave através de laudos médicos e, se for o caso, através da
perícia médica solicitada pelo INSS.
5) A revisão da vida toda também é uma forma de requerer o
aumento de seu benefício. Nesta revisão é refeito o cálculo utilizando as contribuições anteriores a julho de 1994. Vale lembrar
que, na edição anterior do Nossa Folha, tem um artigo completo dedicado a esse tema.
Agora, a pergunta que surge é: como fazer para revisar o
benefício? É possível requerer a revisão da aposentadoria pelo
portal meu INSS, clicando em “agendamentos/requerimentos”,
“novo requerimento” e, depois, escolhendo a opção de “Revisão – atendimento a distância” ou pelo telefone 135. Contudo,
antes, é sempre aconselhável buscar orientações de um profissional especialista na área.
Se você não é aposentado, o ideal é realizar um planejamento previdenciário a fim de identificar qual a espécie de benefício
é mais vantajosa para o seu caso, além de prever o melhor momento para solicitar a sua aposentadoria.
Em caso de dúvidas, consulte sempre um advogado da sua
confiança, que seja especialista em Direito Previdenciário.
GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário
OAB/SP 266.012
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Para Nathália, jogar em equipe foi uma dificuldade
A pivô da categoria Adulto revelou que, depois de anos e com a paciência das colegas, deixou de ser explosiva e alcançou a evolução pessoal
Nathália Souza de Oliveira
é a vigésima quarta entrevistada do jornal Nossa Folha
na série especial dedicada aos
atletas do handebol, comandados pelos treinadores Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado.
Conhecida pelo apelido de
Zé, esta tieteense nasceu, em
1º de março de 1999. É filha
de Celia Cristina de Souza e
Kleber Nicolosi de Oliveira e
tem uma irmã chamada Izadora.
Cursa Fisioterapia no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp)
e, no handebol, joga na posição de pivô na categoria
Adulto.
Entre os títulos conquistados, estão o de campeã dos
Escolares; campeã da Copa
dos Campeões das Ligas de
São Paulo; e o de campeã da
Liga de Handebol do Estado
de São Paulo (Lhesp) pela
categoria Juvenil, todos em

Arquivo pessoal

2016.
Nathália Souza de Oliveira
também foi campeã da Liga
de Handebol do Estado de
São Paulo (Lhesp) pela categoria Juvenil em 2017, além
de ter alcançado o 3º lugar
nos Jogos Abertos em 2019.
NOSSA FOLHA - Enquanto atleta, como você se define?
NATHÁLIA - Eu me define
como uma jogadora esforçada e competitiva.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve
alguma influência?
NATHÁLIA - Meu início
ocorreu porque meus pais
queriam que eu começasse a
praticar esporte e porque conheciam o Fábio, que comentou sobre o projeto.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia

Nathália cursa Fisioterapia no Centro Universitário
Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp)
quando está nas quadras?
NATHÁLIA - Quando en-

tro em quadra, esqueço de todos os problemas. Então, não

consigo descrever algo ruim.

gratidão enorme por eles.

NOSSA FOLHA - Quais
são os maiores desafios pessoais neste esporte?
NATHÁLIA - Foi aprender
a trabalhar em equipe e respeitar o tempo individual de
cada um, pois sempre explodia fácil. Acredito que este foi
um ponto o qual evolui muito
a partir do momento que comecei a jogar.

NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol
lhe proporcionou?
NATHÁLIA - Foram tantas que é quase impossível
descrevê-las. Mas o fato de
aprender a trabalhar em equipe (depois de anos) e ter a paciência das minhas colegas
de time, apesar dos pesares,
me trouxe um crescimento e
uma evolução pessoal fora do
comum. Além disso, me ajudou a ter escolhido a profissão que queria: a Fisioterapia.

NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
NATHÁLIA - Eles fazem
com que a equipe seja uma
família e não se preocupam
somente com o crescimento
no handebol e dentro da quadra, mas também se preocupam com o nosso desenvolvimento pessoal e profissional.
Além disso, estão sempre
dispostos a ajudar. Sinto uma

NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
NATHÁLIA - É fato que,
em razão de todos estarmos
bastante ansiosos pela volta
das competições, vamos retornar às quadras com mais
garra e dedicação.

VOLEIBOL

Melyssa admira as saídas estratégicas do treinador Gera Foltran
Nesta semana, o jornal
Nossa Folha prossegue com
a série de entrevistas com as
atletas do voleibol de Tietê,
treinadas por Gera Foltran.
Por ordem de sorteio, a
vigésima nona entrevistada
é a Melyssa Albertini Gradim,
filha de Marta Albertini e Wilian Roberto Gradim.
Nascida em Tietê, em 4 de
abril de 2001, a irmã do Jonathas, da Laryssa e da Carolyne cursa Engenharia de Produção na Faculdade Paulista.
Atualmente,
trabalha
como auxiliar do comércio na
loja Rosa Shock.
É ponteira da categoria
Adulto e tem Wallace de Souza, o número 4 da Seleção
Brasileira de Vôlei, como ídolo.
Em 2017 e 2018, conquistou medalha de bronze no
Campeonato Mirim, medalha
de ouro no Infantil e medalha
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de prata nos Jogos Regionais.
NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma frase?
MELYSSA - Eu, Melyssa
Albertini Gradim, me defino
como uma atleta determinada
que sempre busca superar os
desafios.
NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
MELYSSA - Comecei no vôlei em 2012 e tive a influência
da minha irmã mais velha.
NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
MELYSSA - Em meu ponto
de vista, a disciplina.
NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz das quadras?
MELYSSA - Uma lembrança
feliz é do dia que o nosso time

Melyssa é aluna do curso de
Engenharia de Produção na FAM
ganhou, de virada, um set decisivo, de uma partida na qual

precisávamos da vitória para
chegar à final.

NOSSA FOLHA - Um momento desanimador nas quadras?
MELYSSA - Ocorreu quando perdemos uma partida de
um campeonato importante
no tie-brak e, em razão disso,
o nosso time acabou desclassificado.
NOSSA FOLHA - Qual a importância do professor Gera
Foltran?
MELYSSA - Para mim, a importância do professor Gera
está em sua sabedoria, tão
fundamental em momentos
difíceis. Sempre admirei a forma como ele enxergava saídas
tão estratégicas em momentos
cruciais de partidas decisivas. Sua forma de conduzir a
equipe, com disciplina e muito
treinamento, são a nossa base
para todas as vitórias.
NOSSA FOLHA - Quem é o

seu maior adversário?
MELYSSA - Na verdade, um
adversário só existe se não temos disposição para enfrentar
os desafios.
NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
MELYSSA - Entender a importância do trabalho em equipe e treinar sem cessar.
NOSSA FOLHA - O que tem
aprendido com a pandemia?
MELYSSA - Tenho aprendido a valorizar mais as pessoas
e todos os momentos. Afinal,
estar junto de quem amamos é
o que torna a vida melhor.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior sonho?
MELYSSA - Meu maior sonho é ser feliz independente
de como meu futuro será.

AMADOR REGIONAL

Copa Boituvense recomeça após paralisação devido à pandemia
Fotos divulgação

Em 24 de janeiro, teve início
a 1ª Copa Associação Atlética
Boituvense de Futebol Amador
Regional, mas que, devido à
pandemia da covid-19 e à classificação do Plano São Paulo,
sofreu uma paralisação, tendo
o retorno aos campos, válido
pela segunda rodada, só no
domingo, 14 de fevereiro, em
Boituva.
Com organização de Ralph
Soccer e árbitros da T. A. Arbitragem, a 1ª Copa de Futebol
Amador Regional ocorre no

campo da Boituvense e é composta por 12 equipes da região, divididas em três grupos.
Grupo A: Grêmio Paulista
(Laranjal Paulista), Os Meninos
(Iperó), Tubarão (Cerquilho) e
Força Jovem (Tatuí).
Grupo B: Juventude (Laranjal Paulista), Maristelense
(Maristela), Az de Ouro (Tatuí)
e Canabrava (Iperó).
Grupo C: Union (Boituva),
Rei do Açaí (Cerquilho), Atlético The Blacks (Laranjal Paulista) e Quatro Ases (Iperó).

Na primeira rodada, os resultados foram os seguintes:
Grêmio Paulista 4 x 1
Os Meninos
Tubarão 4 x 0 Força Jovem
O placar da segunda rodada ficou assim:
Juventude 2 x 1 Maristelense
Az de Ouro 0 x 1 Canabrava
Neste domingo, 21 de fevereiro, no estádio da Boituvense, ocorrerá a terceira rodada.
8h45 - Union x Rei do Açaí
10h45 - Atlético The Blacks x
Quatro Ases

Foto 1 - Equipe do
Canabrava, de Iperó,
venceu a partida pelo
placar mínimo de 1 a 0
Foto 2 - O Az de Ouro,
da cidade de Tatuí,
sofreu derrota na
segunda rodada
Foto 3 - A equipe de
arbitragem dos dois
jogos esteve formada
por Jairo Luis Santos,
Diogo Alves e Dany Silva
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Morte do craque Picolé completa 14 anos nesta sexta
José Geraldo de Camargo foi revelado como centroavante na Associação Esportiva São José e teve passagem pelo Comercial Futebol Clube

Picolé faleceu
aos 68 anos
Hoje, 19 de fevereiro, completam-se 14 anos da morte de
José Geraldo de Camargo, o
inesquecível craque Picolé. O
filho de Oswaldo de Camargo
e Yolanda Biagioni de Camargo, foi ex-centroavante da Associação Esportiva São José, de
Cerquilho; além do Comercial,
de Tietê; do São Bento, de Sorocaba, do XV de Piracicaba,
de Piracicaba; do Palmeiras,
de São Paulo; e do Vasco da
Gama, do Rio de Janeiro.
Nascido em 18 de agosto
de 1939, em Conchas, Picolé

começou e encerrou a carreira
no São Bento, de Sorocaba.
Para quem não sabe, o inesquecível Picolé foi o autor do
gol do acesso do São Bento à
Divisão Especial do Futebol
Paulista, na prorrogação do
terceiro jogo decisivo contra o
América de Rio Preto, no estádio do Pacaembu.
Segundo o esportista Deraldo Rodrigues, em todas as
vezes que ele escreveu artigos sobre Picolé, os recortes
destas reportagens chegaram
até o craque através de Pedro Biagioni, tio do atleta que
tanto brilhou. E Picolé sempre
retribuía dizendo que Deraldo
Rodrigues era generoso e não
esquecia dos seus feitos do
passado. “Conheci Picolé por
intermédio de Adib Ganem
Filho (Adibinho), seu afilhado. Picolé sempre gostava de
recordar do incrível time do
São José, da década de 1940,
formado por Fusco (o eterno
goleiro), Arnaldo (Bonadia) e
Bê (Anésio Armanhi), Chalé,
Gataz (Ganem) e Menoti Preto, além de Durval (Vieira),
Orlandinho (Luvizotto), Adib
(Ganem), Agnelo (Audi) e João
Batista (A. Lima)”, contava Deraldo Rodrigues, que destacava também Paulo Coruja (A.
Lima) e Euclides Stievano, tendo como técnico Pedro Angeli-

Fotos acervo Deraldo Rodrigues

Em Cerquilho, no início de 1960, ele se despediu do clube que o revelou num amistoso entre a Seleção
Paulista - do quarteto de ouro Picolé, Mazola, Paraná e Djalma Santos - e sua Associação Esportiva São José
ni (Pedrinho do Marco).
Ainda segundo o escritor
e esportista, outros craques,
como Eraldo Bonventi, Valdemar Gaiotto, Vespinha, Durval Marcon, José Pilon, Wilson

Grando, Dyoraci Urso, Gige,
Lula, Nato e Pererinha, entre
outros, vieram a seguir e tornaram-se incrivéis jogadores.
Picolé teve uma grande sacada ao jamais ter descuidado

dos estudos, pois, ao deixar
os gramados, passou a atuar
como delegado da Polícia Civil
de São Paulo, classe Especial,
sendo titular de vários distritos policiais da capital paulis-

Onde Anda Você?

Serginho Freitas brilhou
no Torneio de Futebol
Dentinho de Leite
Sérgio Gabriel Freitas,
filho de Eudo Gabriel de
Freitas e Iracema Paulina de
Freitas, é casado com Maria
Cecília Amaral e tem dois filhos, Carol e Serginho.
Como bom esportista do
passado, tinha que estar inserido em uma família de craques como seu sogro Amaral
e o avô da sua esposa, que
se consagrou como atleta do
Comercial.
Quando jovem, dedicado

em tudo que se propunha a
fazer, Sérgio Gabriel Freitas
revelou-se um jogador de
muita habilidade, talento e
comprometimento. Mas quis
a vida que ele se dedicasse
muito mais aos estudos e, em
seguida, ao trabalho. Os gramados perderam um craque,
mas o mundo dos negócios
ganhou um profissional como
poucos.
Só de estar perto de Sérgio
já se percebe que ele é um ser
carregado de luz e que respeita as pessoas, sem qualquer
tipo de distinção. Menino bom
que hoje é homem de família,
esposo dedicado e pai amado.
Para lhe prestar homenagem, trago esta foto do time
Os Pequenos Gigantes da Bola
(Palmeiras) no Torneio de Futebol Dentinho de Leite “Acácio Ferraz”, em 1979.
Nesta época, visando dar
mais apoio para dinamizar o
futebol menor do Comercial,
um grupo de mães formou
a primeira Diretoria Feminina do Departamento Infantil.
Como presidente tinha Maria
de Lourdes Dal Pozzo Orsolini
(Lurdinha) e, como vice, Maria
Helena Dal Pozzo Santarossa
(Tiquita). Na composição dessa atuante Diretoria, ainda,
estavam Rosa Serafim Ferraz,
Maria Aparecida Palmieri, Helenice Meneguel de Lara, Ma-

ria Antonieta Ghizzi Fuzzi,
Maria José Pasquali, Antonia
Ercolim, Maria Aparecida Parducci, Terezinha Maria Gross
e Maria de Lourdes Prestes
Dal Pozzo. Como diretoras
de Propaganda e Publicidade
apareciam Helenice Arcangeletti, Norma Pasquali, Eliete
Orsi, Elizabete Tezoto e Helena Brunherotto.
Na mesma época, a Diretoria Feminina do Departamento Infantil colocou-se à disposição de estar à frente de
todas as festividades referentes aos garotos pertencentes
ao Infantil: Dia das Crianças,
gincanas, torneios de futebol,
entre outras.
Em 1979, a Distribuidora
de Bebidas Amélio e Edward
Schincariol, para incentivar
às crianças, enviava duas
bombas de 20 litros de refrigerantes para cada festividade, enquanto a Tecidos Poggi
ofertava 20 jogos de camisetas Hering para que fossem levados aos torneios de futebol
entre os garotos.
Quantas saudades! Hoje,
as crianças pouco se interessam pelas atividades esportivas. Só pensam em jogos da
internet. Desconhecem que
esporte é saúde, cabeça ocupada e mente sadia!
PIADINHA DA SEMANA Uma velhinha bastante anima-

ta.
Picolé faleceu, aos 68 anos,
no Hospital Sírio Libanês e foi
sepultado em São Paulo, mas
será sempre lembrado com
enorme admiração.

Édie Honório
Fotos acervo Nossa Folha

OS PEQUENOS GIGANTES DA BOLA - SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS - 1979
Em pé: Fernando, Serginho Freitas, Júnior (técnico), Carlos,
Serginho, Edvaldo e Paulinho Beloto
Agachados: Beto, Ratinho, Milton, Guto e Edson
da disse ao marido que estava
com vontade de reviver a época de namoro. De imediato,
ele topou.
O casal encostou na cerca
e começou a se agarrar. No

mesmo momento, a velhinha
começou a tremer até cair no
chão.
Todo empolgado, o marido disse:
-“Nossa, Bem, antigamente

você não tinha todo esse
fogo”.
Na mesma hora, a esposa
grita:
-“Antigamente, a cerca
não era elétrica!”
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Mês de fevereiro conscientiza sobre a fibromialgia
As dores intensas e prolongadas pelo corpo são os principais sintomas dessa condição, que ainda não tem cura
Você sabia que o mês de
fevereiro também é dedicado
a uma campanha de conscientização de saúde? É o Fevereiro Roxo, voltado a informar
e ressaltar a importância do
diagnóstico precoce de três
doenças: a fibromialgia, a lúpus e o Alzheimer.
As patologias têm nomes,
causas e sintomas diferentes,
mas um ponto muito importante em comum: não existe
cura conhecida para nenhuma das três condições. Mas
os avanços da medicina apresentam opções de tratamento
que devolvem aos portadores
qualidade de vida e minimização dos sintomas. Por isso,
diagnosticar as doenças logo
quando surgirem os primeiros
sinais é extremamente importante para iniciar os tratamentos e evitar que os sintomas
avancem.
Nesta matéria, será abordado sobre a fibromialgia, uma
patologia que, se não tratada,
pode dificultar o dia a dia do
portador, tirando sua energia
e causando muitas dores.
De acordo com especialis-

tas médicos, a fibromialgia é
uma síndrome (conjunto de
sinais e sintomas) com causas
não conhecidas. As dores intensas e prolongadas pelo corpo são os principais sintomas
da condição. Em geral, os pacientes sofrem com essas dores por meses seguidos, sem
interrupção, e elas podem se
manifestar nos músculos, nas
articulações e nos tendões.
Além disso, a fibromialgia
pode causar depressão, ansiedade, dificuldade para dormir, dores de cabeça e fadiga
(cansaço). Esses fatores compõem o quadro de sintomas
e são considerados sinais da
própria síndrome e/ou consequência das dores fortes e
constantes.
Ainda segundo os médicos, a fibromialgia não tem
causas conhecidas, mas existem alguns fatores que podem
estar associados à doença,
como histórico familiar e condições emocionais extremas,
como situações de estresse.
Também é possível observar que a síndrome aparece
com mais frequência em mu-
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Muitas vezes, a doença acaba associada
às outras enfermidades

lheres com idade entre 20 e 50
anos. Ainda assim, existem casos da doença em pessoas de
todos os sexos e idades.
O diagnóstico precoce é
bastante importante na hora
de tratar e controlar a doença. A grande questão é que
a fibromialgia passa, muitas
vezes, despercebida ou é con-

fundida com outra patologia.
Isso acontece porque os seus
sintomas são encontrados
também em muitas outras
doenças. Assim, se houver
suspeita da condição, procure
um reumatologista o quanto
antes.
É importante redobrar a
atenção aos sinais para iden-

tificar a síndrome:
1º) O tempo das dores - se
elas ocorrerem por três meses
seguidos ou mais, as chances
de ser fibromialgia aumentam;
2º) O local das dores - é
comum que as dores apareçam com mais frequência nas
“juntas” (joelhos, cotovelos,
punhos, tornozelos e ombros)
e no pescoço;
3º) Os outros sinais - verifique se essas dores intensas
estão acompanhadas dos outros sintomas citados. A união
deles pode ser um indicativo
forte da fibromialgia.
No consultório, o especialista deve realizar uma série
de perguntas para entender
melhor os sinais, identificar
os pontos de dor e, em alguns
casos, solicitar exames complementares para descartar
outras doenças ou verificar se
há alguma outra condição associada à fibromialgia.
Os sintomas da fibromialgia são diversos, sendo assim,
o tratamento ocorre também
de maneira diversa. O objetivo
principal das medidas é minimizar os sintomas e propor-

cionar o máximo de qualidade
de vida para os pacientes.
Após o diagnóstico, o passo número um é manter um
acompanhamento constante
com o reumatologista para
adequar o tratamento conforme a necessidade. Em geral,
são usados medicamentos
para aliviar as dores (tanto
do corpo como as de cabeça),
como analgésicos e relaxantes
musculares.
Muitos casos recebem a
orientação para tratamento
psicológico e/ou psiquiátrico. A depressão e a ansiedade são sintomas frequentes
e que precisam ser tratados
paralelamente. Nesses casos,
os terapeutas, psiquiatras e
reumatologias trabalham em
conjunto.
Os exercícios físicos são
aliados importantíssimos no
controle da fibromialgia. Eles
fortalecem os músculos, liberam hormônios que trazem
bem-estar e relaxamento (importantes para aliviar as dores
físicas e emocionais) e ajudam
a prevenir outras doenças que
poderiam agravar ainda mais.

LEUCEMIA RARA

AÇÃO SOLIDÁRIA

Pais buscam ajuda para tratamento do filho

Campanha do CMSJ aceita
tampinhas de plástico

Para salvar a vida do filho
mais novo, Luciano e Carol
Anne Gaidies, de Tatuí, busca
levantar R$1,4 milhão para
custear a viagem e a estadia da
criança nos Estados Unidos,
país em que há um tratamento
experimental contra a leucemia linfoide MLL, um tipo raro
da doença que acomete crianças em fase de amamentação.
A vida da família mudou
completamente após o nascimento do terceiro filho. Com
apenas quatro meses, em julho de 2020, Vinícius Gaidies
precisou ser internado em um
hospital da região, contudo, os
exames apontaram para leucemia linfoide MLL e, imediatamente, os médicos solicitaram
a transferência da criança para
o Instituto de Tratamento ao
Câncer Infantil (Itaci) do Hospital das Clínicas, em São Paulo.
“Quando o Vinícius foi internado, a luta se tornou diária.
Largamos nossos empregos e
passamos a viver do apoio da
família”, disse Luciano.
De acordo com o pai do
bebê, a condição rara do menino faz com que a leucemia
avance rapidamente. A doença
é conhecida por enfraquecer
as hemácias, as células do sangue e da medula óssea, destruindo o sistema imunológico
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Vinícius Gaidies passou por quimioterapia, mas
medicações não apresentaram melhoras
do paciente.
Como alternativa, os médicos tentaram, por meio de quimioterapia, dois remédios especiais custeados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). “Apesar
das tentativas, as medicações
também não trouxeram melhoras para o nosso filho. Para
piorar a situação, a doença
passou a avançar rapidamente”, revelou Luciano.
Por meio da internet e do
apoio dos médicos, descobriram a existência de um terceiro
medicamento que ainda está
em fase de testes nos Estados
Unidos. Produzido por pesqui-

sadores do MD Anderson Cancer Institute, na Universidade
de Houston, no Texas, a droga
atua no fortalecimento das células abatidas pela doença. “É
um tratamento experimental,
mas que tem grande chance
de cura. Tentamos o auxílio
do governo brasileiro, mas nos
disseram que, por se tratar de
um medicamento em fase de
testes, não poderia ser custeado. Então, a solução foi pedir
ajuda da população”, comentou Luciano.
O pai do Vinícius estima
que os custos de passagem
para a família e estadia duran-

te o tratamento é de US$235
mil, aproximadamente R$1,4
milhão. Além disso, o casal
terá que passar por testes de
covid-19 e custear toda a documentação para permanecerem
no país. Segundo a família, a
quantia não envolve o custo
da medicação em si, que será
aplicada gratuitamente no menino como parte dos estudos
de sua eficácia. No entanto,
quanto mais tempo demorar,
piores são as chances de efeito
no bebê.
Em razão disso, a solução
encontrada pela família foi a
de criar uma campanha de financiamento coletivo na internet. A ideia da vaquinha online
foi de uma tia de Vinícius e já
conta com 1.400 apoiadores e
cerca de R$177 mil arrecadados. Além dessa iniciativa, a
família também criou o perfil
Amigos do Vinny no Instagram, no qual compartilha o
tratamento da criança.
Enquanto a família não alcança o valor da viagem, Vinícius segue internado em São
Paulo. No dia 9 de março, ele
completará o primeiro ano de
vida. A expectativa da família é
que o menino esteja bem para
comemorar ao lado dos pais e
das irmãs Giovana, de 11 anos,
e Gabriele, de seis anos.

A Campanha dos Lacres do
Centro Médico São José (CMSJ),
que já doou 59 cadeiras de rodas desde que foi lançada em
2015, passou por reformulação e iniciou uma nova fase.
Agora, a iniciativa solidária está mais abrangente, pois,
além dos tradicionais lacres de
latinhas de alumínio, também
serão aceitas tampinhas de
plástico, presentes em garrafas de refrigerante, em caixas
de leite e de suco, frascos de
alimentos ou medicamentos
e de garrafas de produtos de
limpeza, higiene e beleza.
Além disso, a campanha
não estará mais restrita a converter as arrecadações em cadeiras de rodas. A partir deste ano, também serão doados
outros tipos de órteses que
auxiliam na locomoção, como
muletas e andadores.
Segundo a coordenadora
de Marketing do Centro Médico São José, Luciana Formigoni, a mudança vem em um momento de amadurecimento do
projeto social. “Nesses mais
de cinco anos de campanha,
pudemos conhecer e entender melhor a necessidade das
instituições e da população
com dificuldade de locomoção
e percebemos que podemos

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

Divulgação

ajudar de novas formas. A cadeira de rodas continua sendo
um importante recurso, mas
também há muitas pessoas carentes de muletas, andadores
e tantos outros acessórios que
auxiliam na locomoção”, explicou a profissional.
Além disso, ao passar a
aceitar também as tampinhas
de plástico, é esperado um impulso nas arrecadações e, consequentemente, um número
maior de conversões em órteses para doação. “A Campanha
dos Lacres tinha a parceria das
escolas das Redes Municipais
de Cerquilho e região. Porém,
a pandemia suspendeu as aulas e perdemos essa valiosa
ajuda. Por isso, pensando em
uma maneira de novamente
aquecer a campanha, surgiu
essa nova iniciativa”, detalhou.
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Falta de informações e desordem marcam vacinação
Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica de Tietê, prometeu ajustar o atendimento no local
Em Tietê, conforme o Cronograma e Protocolo do Plano
Estadual de Imunização, a vacinação em pessoas acima dos
85 anos está sendo realizada
desde segunda, 9 de fevereiro,
no ginásio de esportes “Acácio
Ferraz”, na Nova Tietê.
Nesta semana, um fato relacionado à vacinação em Tietê
chamou a atenção e ganhou as
redes sociais. A grande queixa
do público-alvo e seus familiares ocorreu na segunda, 15
de fevereiro, após a Prefeitura
disponibilizar apenas 80 doses de vacina contra a covid-19
para um número bem maior
de idosos presentes no local.
Além dessa questão, outra
preocupação se deu em razão
da aglomeração de pessoas,
consideradas do grupo de risco, em uma sala com ventilação insuficiente, assim como
gerou revolta a falta de organização, já que muitos idosos
permaneceram em pé à espera
de informação, pois não havia
cadeiras em quantidade suficiente para acomodar a todos.

Segundo as pessoas que
estiveram no local nesse dia, o
número de funcionários para
esclarecer as dúvidas dos idosos e acompanhantes e organizar todo o processo de vacinação, bem como para impedir
aglomeração, era insuficiente.
Nas redes sociais, Simone
Tavares Volpato, moradora
de Tietê, fez o seguinte desabafo: “O dia tão esperado
chegou. Toda contente e esperançosa, fui levar meu pai
para se vacinar. Chegamos, a
fila ainda não era tão grande,
porém, a hora passou e começou a aumentar, sem termos
qualquer tipo de informação.
Ao perceber que muitos começaram a entrar no ginásio
sem enfrentar fila, fui, então,
entrei na galeria para verificar
e, para minha surpresa, o espaço direcionado à vacinação
encontrava-se completamente
lotado. Ao anunciarem que só
teriam 80 doses da vacina e ao
começarem a distribuir senha
(o que não foi suficiente), entendemos a problemática”.

Flagrante/leitor

População questionou a falta de um plano de
imunização considerando a necessidade de
medidas de segurança sanitária e distanciamento
Ainda segundo Simone,
a justificativa em relação à
quantidade de doses disponíveis é até aceitável, pois a imunização depende do que é recebido. “Na verdade, a minha
indignação é em relação à falta
de organização, de respeito
e de empatia com os idosos,

uma faixa etária que merecia
um melhor atendimento. Vi
ali muitos com dificuldade de
locomoção e demais dificuldades, todas enquadrados no
grupo de risco. Vale lembrar
nossas autoridades de Saúde
que, durante todo esse tempo
de pandemia, foi pedido que

os idosos permanecessem ‘isolados’ de tudo no sentido dea
se protegerem contra o vírus.
Daí chega no dia da vacinação
é preciso enfrentar uma fila
(muitos, no sol), permanecer
desacomodados e aglomerados para aguardar um atendimento. Lamentável, pois o era
uma explicação.
Por favor, autoridades responsáveis, vamos organizar
melhor esta campanha de
imunização e distribuir as senhas já na porta de entrada,
ou mesmo, vamos adotar um
esquema drive-thru por segurança. Espero que este período
que o município aguarda nova
remessa das vacinas sirva para
se organizarem melhor.
Senhor prefeito Vlamir
Sandei e demais responsáveis,
contamos todo tipo de intervenção no sentido de evitar
que esta situação se repita.
Ressalto, ainda, que este meu
desabafo não é apenas pelo
meu pai, mas por todos os idosos que lá passaram”.
Em resposta às queixas da

população e atendendo a solicitação do jornal Nossa Folha,
a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica de Tietê, primeiramente quis esclarecer que,
em relação à vacinação na segunda, 15 de fevereiro, a grade
de vacinação para idade de 80
a 84 anos ainda não havia sido
liberada pelo Estado, que deu
previsão para início de março.
“Esclarecemos, portanto, que
as 80 doses aplicadas nesta
data foram uma sobra da grade de 85 anos ou mais, que
acabaram liberadas para que
não precisassem ser ‘estocadas’ adiantando a vacinação.
Informamos, ainda, que senhas foram entregues e, assim
que recebermos a grade destinada para esta idade, teremos
doses suficientes para que a
população desta faixa etária.
Desde então, estamos nos organizando para uma melhor
divulgação e atendimento à
população”, informou a nota
oficial enviada à redação do
Nossa Folha.

VACINÔMETRO

Tietê vacina mais que Cerquilho, Laranjal Paulista e Jumirim
O Governo do Estado, por
meio do Vacinômetro, divulgou o número atualizado daqueles que receberam a vacina
contra a covid-19 em Tietê,
Cerquilho, Jumirim e Laranjal
Paulista.
Até quinta, 18 de fevereiro,
embora tenha recebido críticas sobre filas e aglomeração
no local de vacinação, o município de Tietê já havia vacinado 1.908 pessoas, seguido por
Laranjal Paulista, com 1.265
munícipes; Cerquilho, 1.184; e
Jumirim, 109.
Vale destacar que estes
municípios têm vacinado os
profissionais da linha de frente e demais pessoas que trabalham na Saúde, com doses
da CoronaVac e Oxford, bem
como idosos, que seguem a
ordem da convocação dos
grupos de risco. Os números
relacionados a todos os municípios paulistas podem ser
acessados no site vacinaja.sp.

gov.br/vacinometro.
Em Tietê, conforme o Cronograma e Protocolo do Plano
Estadual de Imunização, nesta
sexta, 19 de fevereiro, no ginásio “Acácio Ferraz”, a vacinação prossegue, com a aplicação da segunda dose junto
aos profissionais que atuam
na linha de frente.
Na quarta, 10 de fevereiro,
o município de Cerquilho recebeu 650 novas doses da vacina contra o novo coronavírus.
Desse total, 400 serão utilizadas para realizar a segunda
dose dos primeiros imunizados, que são profissionais da
saúde municipal, além dos
idosos e funcionários do Lar
São José.
Segundo a Prefeitura, as
demais doses recebidas, juntamente das unidades da semana anterior, seguem atendendo aos grupos: profissionais
da saúde da rede particular
e idosos de 90 anos ou mais,

Arquivo familiar

Em Cerquilho, o morador Elias Costa, acompanhado
das filhas, foi imunizado no atendimento drive-thru
tendo sido cadastradas 101
pessoas da faixa etária indicada nesta etapa.
A Secretaria Municipal de
Saúde aproveitou a divulgação
para ressaltar que, a família
que tem um idoso com mais

de 85 anos em casa, deve ir até
uma Unidade Básica de Saúde
(UBS) de referência para fazer
o cadastro do referido familiar para que ele seja vacinado.
Para isso, é recomendado que
sejam apresentados o cartão

SUS do idoso, documento de
identidade com foto e comprovante de residência.
BOLETINS - A quantidade
de vítimas fatais da covid-19
aumentou em Cerquilho e Tietê nesta semana. Juntas, as
cidades já somam 74 mortes
relacionadas ao novo coronavírus, de acordo com os Boletins Epidemiológicos das Prefeituras.
Além disso, os municípios
de Tietê, Cerquilho, Jumirim
e Laranjal Paulista continuam
com o número de novos casos
em alta, com destaque para
Cerquilho, cidade em que as
mortes aumentaram preocupantemente nos últimos dias.
Até esta sexta, 19 de fevereiro, o município de Tietê registrava 1.449 casos da doença
e tinha 1.379 curados e 31 em
recuperação. A quantidade de
óbitos foi para 35.
Já Cerquilho acumulava 2.529 casos confirmados,

2.289 curados e 197 pessoas
em recuperação. O número
de mortes aumentou e agora
soma 43 óbitos.
Na vizinha Jumirim, os casos de covid-19 saltaram para
206, com 201 curados e duas
mortes.
Já Laranjal Paulista registrava até esta sexta, 19 de fevereiro, 1.930 casos, com 1.658
pessoas curadas, 258 em recuperação e 14 óbitos.
Também até hoje, o Estado
de São Paulo tinha 56.304 óbitos e 1.915.914 casos confirmados. Deste total, 1.689.766
encontram-se recuperados e
191.266 já tiveram alta médica.
De acordo com o Governo,
no Estado de São Paulo, 66,2%
dos leitos seguem ocupados. O
número de pacientes internados é de 12.694, sendo 6.637
em enfermaria e 6.057 em
Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs).

PLANO SÃO PAULO

Nova reclassificação coloca a região de Sorocaba na fase amarela
Divulgação

O governador João Doria
anunciou hoje, 19 de fevereiro,
a 22ª reclassificação de regiões
no Plano São Paulo de controle
da pandemia. A piora nos índices de avanço do coronavírus
no interior deixou as áreas de
Araraquara, Barretos, Bauru e
Presidente Prudente na fase
vermelha, com restrição total
de comércios e serviços não-essenciais. Houve melhora
nas regiões de Franca, que
avança para a etapa laranja, e
Sorocaba, que progride para a
fase amarela.
Segundo Doria, “a reclassificação começa a valer a partir
da segunda, 22 de fevereiro.
Assim, todos terão possibilidade de se preparar e organizar.
Outras reclassificações poderão ocorrer na próxima semana, sempre com o objetivo de

atender com mais precisão e
rapidez, seja para evoluir ou
regredir”. Todas as regras estão detalhadas no site saopaulo.sp.gov.br/planosp.
Municípios em áreas de
fase amarela podem permitir
40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros,
shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais,
com expediente de até 10 horas diárias para restaurantes
e 12 horas para as demais. O
atendimento presencial deve
ser encerrado às 22 horas em
todos os setores. Eventos que
geram aglomeração, como festas, baladas e shows continuam proibidos, assim como o
consumo local em bares que,
somente a partir da fase verde, a mais branda, é que essa

Região de Sorocaba avança para a fase amarela
comercialização poderá voltar
a ser feita sem as restrições

atuais.
Com a reclassificação desta

sexta, na fase amarela a venda
de bebidas alcoólicas em lojas
de conveniência e restaurantes
passa a ser permitida por mais
duas horas, das 6 às 22 horas.
Todos os protocolos sanitários e de segurança para os
setores econômicos devem ser
cumpridos com rigor. Prefeituras que se recusam a seguir
as normas estabelecidas pelo
Governo do Estado ficarão sujeitas a sanções judiciais.
VARIANTES - De acordo
com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), são três as variantes do novo coronavírus.
Tem a britânica, que já está
em 80 países, a sul-africana
que circula em 41 países e a
brasileira, identificada em 10.
Ainda de acordo com a
OMS, esta mutação ocorre de
forma aleatória no material ge-

nético e não necessariamente
deixam o vírus mais forte ou
mais transmissível. Por isso,
pesquisadores acompanham
o caminho das transmissões
e fazem um mapeamento do
material genético no decorrer
da pandemia, uma forma de
monitorar as versões que realmente merecem atenção.
Diante desse novo enfrentamento, as Secretarias de Saúde de Tietê, Cerquilho e Jumirim informaram que seguem
sem identificar casos das novas variantes do coronavírus.
Já Laranjal Paulista, embora
contatada por este semanário,
não prestou informação.
Especialistas
acreditam
que, em meio a uma alta de casos geral no Brasil, o impacto
da variante pode causar uma
terceira onda no País.
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ENTREVISTA

Para Consorte, é honroso comandar uma secretaria
Segundo o secretário, o que mais preocupa são as ações referentes ao FGTS, em face à anulação da migração dos celetistas pelo Regime Estatutário
Nesta edição, prossegue
a série de entrevistas com o
novo Secretariado do prefeito
de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB),
que, neste segundo governo,
sofreu alterações com o objetivo de dar um novo fôlego e
mais dinamismo aos trabalhos
do Poder Executivo em prol do
município e da população.
Advogado formado pela
Faculdade de Direito de Itu
desde 1983, Valter José Consorte responde pela Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Tietê.
Profissionalmente, já atuou
por 30 anos nas áreas Civil,
Criminal e Trabalhista, além
de ter cursado o Ginasial e
Magistério na Escola Estadual
“Plínio Rodrigues de Morais”,
em Tietê.
Valter José Consorte é formado em Pedagogia e Gestão
de Pessoal e, como servidor
público, já trabalhou por 30
anos na Prefeitura, iniciando
suas atividades como office
boy, aos 17 anos, e chegou ao
cargo de diretor-administrativo.
Em Tietê, exerceu a vereança em seis Legislaturas,
ou seja, por 24 anos, tendo
sido eleito presidente da Câmara de Tietê para os períodos 1985/1986, 1989/1990 e
1993/1994, assim como acabou eleito vice-prefeito de Tietê em 2000 e 2008.
Na entrevista desta edição,
o secretário de Negócios Jurídicos revelará os maiores desafios da função, as medidas
prioritárias para melhorar os
serviços, além de contar quais
qualidades que lhe ajudarão a
liderar e alcançar resultados
diferenciados na Secretaria.

NOSSA FOLHA - Como é
comandar a referida Secretaria e, hoje, quais são os três
maiores desafios da pasta e
por quê?
VALTER - É honroso, em
face à sua importância e complexidade. Os desafios são
muitos, entretanto, há um
bom relacionamento e um
entrosamento com a Procuradoria-Geral e os procuradores
concursados.
Ressalto, ainda, que a secretaria tem sido conduzida voltada para a defesa dos interesses
da municipalidade, fazendo
parte deste trabalho a assessoria técnica legislativa, que tem
como missão preparar atos,
Projetos de Lei (PLs) do Poder
Executivo, bem como conduzir
os assuntos relativos com origem da Câmara Municipal.
A Prefeitura é assistida jurídica e judicialmente pelos
procuradores
concursados,
tendo a responsabilidade de
assessorar o prefeito e os secretários municipais nos assuntos jurídicos. Por sua vez,
a Procuradoria-Geral é o órgão
diretamente vinculado à Secretaria de Negócios Jurídicos e
possuí as atribuições de agir
em conjunto com a mesma nos
assuntos do Poder Executivo,
assessorando o seu titular nas
matérias de sua competência,
como, por exemplo:
Representar judicial e extrajudicialmente o município;
exercer as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e da Administração Direta
em geral; promover a cobrança
judicial da dívida ativa do município e auxiliar a pasta competente na cobrança extrajudicial; elaborar representações

Divulgação PMT

Valter Consorte defende a sintonia entre Secretaria
de Negócios Jurídicos e Procuradoria-Geral
sobre
inconstitucionalidade
de leis, por determinação do
secretário de Negócios Jurídicos, ouvido o prefeito; opinar
previamente sobre a forma
de cumprimento de decisões
judicial e pedida de extensão
de julgados relacionados com
a Administração Municipal;
e propor ao prefeito, por intermédio do secretário de Negócios Jurídicos, as medidas
que julgar necessárias à uniformização da jurisprudência
administrativa e propor ação
civil pública, quando solicitado pelo secretário de Negócios
Jurídicos.
Também faz parte da Secretaria o Procon, que é um
órgão de Proteção e Defesa do
Consumidor, para atendimento no que se refere às consultas e reclamações de produtos
e serviços nas áreas de alimentos, saúde, habitação, produtos, serviços, assuntos finan-

ceiros e fiscalização.
O maior desafio desta secretaria são as ações intentadas contra a Prefeitura, os recursos e o trabalho exaustivo
exercido pelos procuradores,
cujo acompanhamento tem
que ser informado ao prefeito.
Hoje há aproximadamente 784
reclamações trabalhistas em
andamento. Já as ações cíveis
somam aproximadamente 296
ações em andamento, sendo
50 mandados de segurança;
33 ações de indenização por
dano moral e material; quatro ações declaratórias; duas
ações de retificações de área;
três ações de consignação em
pagamento; sete ações de reparação de danos; 26 ações
de inconstitucionalidade; duas
ações demarcatórias; 19 ações
de internação compulsória;
quatro ações de desapropriação judicial; uma ação cautelar; cinco ações anulatórias

de débito fiscal; dois habeas
corpus; 46 ações de cobrança;
três ações civis públicas; duas
ações de acidente de trânsito;
uma ação de improbidade; três
execuções por título extrajudicial; quatro cumprimentos de
sentença; duas ações de repetição de indébito; uma ação monitória e uma ação condenatória. Têm, ainda, 2.746 ações
fiscais aproximadamente, 500
cobranças amigáveis e 87 audiências agendadas para 2021,
além de aproximadamente
2.746 execuções fiscais (digitais e físicas) em andamento.
NOSSA FOLHA - Em sua
opinião, quais são as medidas
prioritárias para melhorar os
resultados e quais delas poderão ser feitas já em 2021?
VALTER - As medidas
prioritárias para melhorar os
resultados e estancar as centenas de ações contra a Prefeitura que se arrastam por anos, o
que tem gerado condenações
e despesas milionárias ao erário público, são adequações e
orientações junto às secretarias, em conjunto com a de Administração, sobre os cuidados
de designações de servidores
que possam gerar disfunções
e reclamatórias trabalhistas.
Porém, o que mais preocupa,
no momento, são as ações
referentes ao recolhimentos
do FGTS, face a anulação pela
Justiça da migração dos servidores celetistas que optaram
pelo Regime Estatutário.
NOSSA FOLHA - Quais
qualidades lhe ajudarão a liderar e alcançar resultados
diferenciados e satisfatórios
na Secretaria?

VALTER - Com a vivência
de anos na vida pública, com
o conhecimento adquirido no
Executivo e Legislativo e com a
atuação como operador do Direito, consigo transmitir esta
experiência aos meus colegas,
como também adquiro novos
conhecimentos através deles.
As articulações estão sendo satisfatórias e mostram
diplomacia e ponderação,
mesmo diante das possíveis
pressões internas e externas
que os agentes políticos sofrem. Entendo que o importante é manter a secretaria
em nível de excelência, tanto
nos procedimentos judiciais
quanto nos administrativos,
assim como no atendimento
às necessidades dos serviços,
agilizando as tramitações de
processos administrativos que
transitam pela secretaria.
É fundamental manter a
Secretaria de Negócios Jurídicos e a Procuradoria-Geral do
município em plena sintonia,
para o bom andamento dos
serviços.
NOSSA FOLHA - Considerações finais:
VALTER - Agradeço ao
jornal Nossa Folha pela oportunidade oferecida. Espero
ter esclarecido, em parte, as
atividades pontuais da Secretaria e conseguido apresentar a sua função no contexto
administrativo da Prefeitura.
Agradeço especialmente o prefeito Vlamir Sandei (PSDB) pela
confiança, já que, em várias situações, tenho sido designado
para substituir interinamente
o titular de outras secretarias
quando da necessidade de
afastamento.

DESABASTECIMENTO

Vereadores cobram perfuração de novos poços artesianos
A Câmara Municipal de
Tietê, sob a Presidência do vereador Alfredo Melaré (PL), realizou na terça, 16 de fevereiro, a terceira sessão ordinária
deste ano.
Na oportunidade, foram
apresentados 21 requerimentos, um Projeto de Lei (PL),
além do parecer do Tribunal
de Contas do Estado de São
Paulo (TCE-SP) referente às
contas municipais do exercício de 2018 do governo do
prefeito Vlamir Sandei (PSDB).
Embora tenha sido discutido entre os vereadores e siga
em análise, o PL de número
7/2021, de autoria do Poder
Executivo, prevê a criação do
Programa de Regularização
Fiscal Municipal, destinado
aos contribuintes inadimplentes.
Em relação ao parecer do
TCE-SP referente às contas
municipais do exercício de
2018, a Câmara Municipal informou que, depois de lido
durante a sessão ordinária, o

documento segue em tramitação na Casa de Leis.
Entre os requerimentos,
um dos destaques foi o do
vereador Jairo Santos (PRTB),
o qual solicitou informações
junto ao Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto
(Samae) sobre as obras de perfuração de poços artesianos
nos bairros BNH e Nova Tietê,
questionando a respeito da
data de início da construção e
quando ocorrerá a conclusão
da mesma, já que tais ações
são fundamentais para amenizar o problema da falta de
água no bairro Caixa d’Água e
no Centro.
Jairo Santos também quis
saber o motivo da empresa
contratada Boituhidro Poços
Artesianos Eireli ainda não
ter iniciado os serviços, mesmo havendo a prorrogação do
contrato em seu prazo inicial.
Questionou, ainda, qual é e
quando será adotada uma medida paliativa da autarquia no
sentido de reduzir a falta de

Denival de Lima

Próxima sessão ordinária da Câmara Municipal
ocorrerá na terça, 2 de março
água nestas localidades anteriormente citadas.
Também sobre o desabastecimento de água no
município, o vereador Junior
Regonha (MDB) cobrou da
secretaria competente que
sejam realizados estudos necessários para envio ao Poder
Legislativo tieteense de um PL

que autorize a criação de Programa de Regularização Tarifária, destinado aos consumidores inadimplentes junto ao
Samae.
Já o presidente Alfredo Melaré (PL), por meio de requerimento, cobrou que a atual administração busque junto aos
Governos Estadual e Federal

recursos para a reforma do
antigo prédio da Apae, conforme informou que faria em
abril de 2017. Objetivo é evitar a definitiva deterioração
do patrimônio público, que é
histórico e passível de tombamento.
Quem também se mostrou preocupado com a questão cultural do município foi
o vereador Cláudio Donizeti
(PSDB), que, por meio de requerimento, solicitou a importância de um PL que estabeleça a criação do Conselho
Municipal de Cultura. O mesmo vereador requereu, ainda,
informações sobre o funcionamento do Conselho Municipal
sobre Drogas (Comad).
A fim de evitar acidentes
na avenida dr. Raphael Sidney
Pannunzio, o vereador Manoel
Modesto (Republicanos) pediu
que a secretaria competente
providencie a sinalização de
solo e de placas e, ainda, proiba o estacionamento de veículos de um dos lados, conside-

rando o início da rua Egídio
Módolo, no bairro São Pedro.
Na mesma sessão, Manoel
Modesto também requereu a
instalação de lombada na rua
Santíssima Trindade, na altura do número 510, e na rua
Amália de Favrete Bertola, na
altura do número 102, bem
como a revitalização do parque infantil instalado na rua
José Mazzer, no Jardim Cornélio Pires.
PRÓXIMAS SESSÕES - Em
Tietê, a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal
será realizada na terça, 2 de
março. Nesta semana, não
houve sessão ordinária nas
Câmaras Municipais de Cerquilho e Jumirim, que voltam
ao expediente na segunda, 22
de fevereiro.
NOVA SERVIDORA - Na
quinta, 11 de fevereiro, por
meio das redes sociais, Raquel
Mariano Bazellotto foi anunciada pelo presidente Alfredo
Melaré como a nova assessora
de gabinete.

TRIBUTAÇÃO

REQUERIMENTO

Reajuste do IPTU de Tietê é maior que o de cidades vizinhas

Regonha pede informações
sobre limite territorial

Neste ano de 2021, a Prefeitura do município de Tietê
confeccionou 18.449 carnês
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que serão
entregues a partir de amanhã,
20 de fevereiro.
O pagamento poderá ser
dividido em nove parcelas e
contribuinte tem a alternativa
de optar, ainda, por fazer o pagamento em cota única (à vista), com desconto de 10%.
De acordo com o Departamento de Tributação da Prefeitura, o reajuste do IPTU é
de 5,20%, conforme o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sendo valor
reajustado considerado maior
que o praticado em Cerquilho
e Jumirim, por exemplo.
O imposto poderá ser pago
via caixas eletrônicos e internet banking do Banco do Brasil
e Itaú; guichês de atendimento, caixas eletrônicos e internet banking da Caixa Econômica Federal e Sicredi; e casas
lotéricas.
As dúvidas podem ser esclarecidas pelo (15)3285-8755.
EM CERQUILHO - A Prefeitura de Cerquilho elaborou
19.668 carnês do IPTU 2021,

Denival de Lima

Em Tietê, o Departamento de Tributação fica na
rua Lara Campos, 46, próximo à Prefeitura
que serão enviados pelos Correios em março. O pagamento
poderá ser dividido em nove
parcelas, com o primeiro vencimento para abril e o último
para dezembro. O contribuinte pode optar, ainda, por fazer
o pagamento em cota única
(à vista), com vencimento em
abril e desconto de 10%.
Segundo divulgado pela
Prefeitura, o reajuste do IPTU
é realizado, anualmente, pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), o

qual fechou 2020 em 4,52%.
A partir de abril, o contribuinte também pode consultar
a segunda via do IPTU através
do link https://portalweb.4rtec.com.br/ ou acessá-lo no
site cerquilho.sp.gov.br, clicando na aba Outros Serviços.
Para consultar, é necessário digitar a inscrição cadastral que
consta no carnê anterior.
A data de vencimento das
parcelas é definida conforme
a inscrição cadastral e deve
ocorrer nos dias 10, 15, 20 e

25 do mês. O pagamento em
dinheiro pode ser realizado
na Lotérica e no Sicredi. Nos
demais bancos, deve ser feito
nos caixas eletrônicos, internet banking ou aplicativo.
O vencimento das parcelas
ocorre da seguinte forma: imóveis com Inscrição Cadastral
iniciada com o número 3: todo
dia 10; imóveis com Inscrição
Cadastral iniciada com o número 5 ou 8: todo dia 15 de
cada mês; imóveis com Inscrição Cadastral iniciada com o
número 6: todo dia 20; imóveis
com Inscrição Cadastral iniciada com o número 4: todo dia
25. Para outros esclarecimentos, ligue no (15)3384-9111.
JUMIRIM - A entrega dos
1.020 carnês do IPTU 2021 de
Jumirim teve início na segunda, 8 de fevereiro, casa a casa,
por meio dos funcionários da
Prefeitura ou, pelos Correios,
para aqueles que residem em
outro município.
Na cidade vizinha, o reajuste foi de 4,31 %, sendo que o
imposto poderá ser pago em
qualquer agência ou terminal
bancário e internet banking
até o vencimento. Após a data,
somente na Prefeitura.

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Tietê, terça,
16 de fevereiro, por meio de
requerimento, o vereador Junior Regonha (MDB) cobrou informações da Prefeitura sobre
os parcelamentos de solo da
rua Vanda Pasquali, no bairro
Jabaquara, nas proximidades
do Recanto “Rogério de Souza”, bem como perguntou se o
Poder Executivo tem conhecimento de eventual atuação da
Prefeitura de Cerquilho na referida localidade, considerando estar a mesma dentro dos
limites territoriais tieteenses.
Regonha também quis saber se os impostos e taxas recolhidos por proprietários da
referida localidade estão sendo encaminhados cofres municipais de Tietê e quais medidas a Prefeitura tem adotado
para resguardar a inviolabilidade do território municipal.
Em outro requerimento, o
vereador cobrou da Prefeitura
de Tietê medidas urgentes no
sentido da revisão e aprimoramento do processo de vacinação contra a covid-19 no
ginásio de esportes “Acácio

Ferraz”, com o objetivo de garantir aos imunizados e acompanhantes ato seguro e livre
de riscos de contaminação.
“A Prefeitura tem por obrigação fazer cumprir todos os
protocolos sanitários e de segurança da saúde durante o
ato de imunização. Uma vez
observadas, em 16 de fevereiro, filas, aglomerações e
ambientes sem ventilação, espero por parte da Prefeitura,
responsável pela condução do
processo de vacinação, maior
agilidade e aprimoramento
desse processo de vacinação
para atingir o maior número
de pessoas, assim como resguardar todos os envolvidos”,
reforçou Regonha.
Em relação à Educação, o
vereador solicitou posicionamento da secretaria competente sobre a falta de professor na
Rede Municipal de Ensino após
a atribuição das aulas em 11
de fevereiro, bem como quer
saber qual medida será adotada para o preenchimento destas vagas, assim como a justificativa para a não contratação
de professores substitutos.
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Canil Municipal promove campanha de adoção
Objetivo do CCZ é incentivar as famílias a adotarem um animal adulto e proporcionar uma vida feliz aos cães e gatos do abrigo
Ligado ao Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), o Canil Municipal de Tietê, que abriga
cães e gatos recolhidos em situação de risco à
saúde pública e está localizado em área rural
do município, promove a campanha de adoção
“Adote Um Amigo”.
Vale destacar que todos estes animais que

estão no Canil Municipal passaram por tratamento veterinário, assim como foram castrados, vacinados e vermifugados para, saudáveis,
esperarem pela adoção de uma nova família.
Segundo o CCZ, dentro da programação das
atividades desenvolvidas pelos profissionais
que atuam no Canil Municipal, há o momento

diário de lazer dos cães em uma área verde, devidamente monitorada, que, quando necessário,
tem o acompanhamento de um médico-veterinário responsável.
A maioria dos animais disponíveis para adoção é adulta, porém todos são dóceis e encontram-se saudáveis.

Através do site da Prefeitura (http://www.
tiete.sp.gov.br), no link Adote um Amigo, é possível obter todas as informações.
Vale lembrar que, para agendamento de visitas junto ao Canil Municipal, o telefone é o
(15)3282-1480. No local, o atendimento ocorre
de segunda a sexta, das 7 às 16 horas.
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COMPROU, GANHOU
Na compra do vinho selecionado, ganhe
um presente exclusivo. Confira os
rótulos e escolha seu presente.
Válido enquanto durarem os estoques.

Vino di Vita - 15 anos com
o melhor sabor para sua vida.

DESTAQUE NACIONAL

Gabriele Leite está na lista da Forbes Under 30
Vionolista sabe que ainda é minoria na música clássica, mas quer ser uma voz para inspirar outras mulheres negras no Brasil
A violonista de Cerquilho,
Gabriele Leite, de 23 anos, voltou a ser destaque nacional.
Desta vez, por meio da Forbes
Brasil, na plataforma Under
30, que, desde 2014, publica a
lista que ressalta os mais brilhantes empreendedores, criadores e game-changers brasileiros abaixo dos 30 anos.
De acordo com a revista,
cada candidato é avaliado segundo uma série de critérios
e métricas objetivas e subjetivas, como faturamento, criatividade, ineditismo, benefícios
sociais reais e projetados, número de pessoas impactadas e
potencial de transformação no
setor, no mercado, na comunidade, no País e no mundo.
Nesta edição, foram selecionados seis nomes (em
alguns casos, representados
por duplas ou trios) em cada
uma das 15 categorias entre
aqueles que se inscreveram
(ou foram indicados pelos leitores) na plataforma Under 30,
entre os que foram sugeridos
pelos líderes e especialistas
das respectivas áreas e entre
os nomes pesquisados pelos

Divulgação

Vionolista de Cerquilho é aluna do Mestrado na
prestigiada Manhattan School of Music
jornalistas da Forbes.
As categorias avaliadas
foram: Arte (artes plásticas e
literatura); Artes Dramáticas
(cinema, teatro e televisão);
Ciência e Educação; Design,
Arquitetura e Urbanismo; Esportes; Finanças e Venture Ca-

pital; Gastronomia; Indústria
(inclui infraestrutura e logística); Marketing e Publicidade;
Moda; Música; Tecnologia e
Inovação; Terceiro Setor e Empreendedorismo Social; Varejo
e E-commerce; e Web (inclui
e-sports).

CONHEÇA - Desde os seis
anos, Gabriele já demonstrava afinidade com a música
quando transformava baldes
e vassouras em instrumentos
em casa. Tanto que os pais, a
costureira Edelzuita Rodrigues
Leite e o mecânico industrial
Roberto Leite perceberam o
fascínio da menina.
Gabriele foi aluna de Violão Clássico do Projeto Guri e,
após, passou pelo Conservatório de Tatuí, se formando em
Música pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita” (Unesp).
Vencedora do Concurso Internacional de Violão Hubert
Kuppel, da Alemanha, é aluna
da Manhattan School of Music,
onde conquistou uma bolsa
integral de Mestrado. Também
foi uma das finalistas do Prêmio Concerto 2020, na categoria Jovem Revelação, sendo
destaque no País. “Estar aonde
estou, sendo mulher, violonista e preta é muito significativo.
Se você pensar na quantidade
de pessoas que conseguem
chegar aqui, se surpreende”,
destacou Gabriele.

PROJETO GURI

Matrículas online acabam na
sexta, 26 de fevereiro
Até a próxima sexta, 26 de
fevereiro, o Projeto Guri segue
com as matrículas abertas no
formato online para novos alunos.
No Estado de São Paulo,
são 18.271 vagas para 30 cursos gratuitos de música para
crianças, adolescentes e jovens
de seis a 18 anos incompletos.
As aulas já tiveram início
e, independentemente do retorno presencial, todos terão
acesso às atividades pela plataforma de ensino a distância
(EaD).
Para fazer a inscrição, o
responsável deve acessar o
link projetoguri.org.br/matricula2021 e preencher as seguintes informações: identidade do aluno (nome completo,
data de nascimento e número
do RG ou Certidão de Nascimento); endereço; informar se
pertence ao grupo de risco da

covid-19 (colocar sim ou não);
se possui deficiência auditiva
(colocar sim ou não); telefone
para contato, com DDD (opcional); e-mail (opcional); escola
em que estuda; identidade do
responsável (nome completo, número do RG, telefone
e e-mail); informar o polo e
o curso de interesse (1ª e 2ª
opção) e ler (assinalar ciência)
nos avisos de autorização do
uso de imagem e Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD).
Vale lembrar que, no momento da matrícula, o sistema
carregará os polos com cursos
disponíveis para a idade informada, respeitando a faixa etária de ingresso em cada turma.
Em Tietê, a Coordenadoria
de Projeto Guri atende pelo
(15)3285-2937. Já o Polo Cerquilho disponibilizou um número de WhatsApp para informações: (15)99857-3735.

SOLIDARIEDADE

Rotary Club faz doação ao asilo de Tietê
Divulgação Rotary Club de Tietê

O presidente Nilson Bertola e rotarianos
estiveram na entidade tieteense
O Rotary Club de Tietê fez
a entrega dos móveis de dormitório adquiridos através do
Projeto de Subsídio Distrital
do Distrito 4621 para o Lar São
Vicente de Paulo, sob o comando da presidente Cleide Castanho Pasquotto e equipe.

A entrega ocorreu no sábado, 13 de fevereiro, na presença do presidente Nilson Bertola e rotarianos.
Segundo o Rotary Club,
com os recursos disponibilizados, foi possível a aquisição de
nove mesas de cabeceira com

Doação vai proporcionar maior comodidade
aos idosos do Lar São Vicente de Paulo
três gavetas e 10 cômodas flex
com cinco gavetas, o que vai
proporcionar maior comodidade aos internos do asilo.
Vale lembrar que, em 1º de
agosto de 2020, houve uma
entrega de equipamentos de
proteção individual (EPIs) para

o asilo, sendo 504 itens entre
sapatos, luvas, máscaras, face
shield, capotes de proteção,
aventais descartáveis, óculos
de proteção, lenços umedecidos, seringas, gaze estéril,
descarpack, sacos de lixos e
bebedouro.

SUPERMEI

Sebrae Aqui abre inscrições para capacitação gratuita
De 22 a 26 de fevereiro,
das 13h30 às 17h30, o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae)
Aqui Cerquilho realiza a capacitação empreendedora gratuita presencial - SuperMEI Pronto para Crescer.
Considerado uma ação de
aprendizado gratuita do programa Empreenda Rápido, o
curso é composto por cinco
módulos diferentes que abordam as principais áreas de
gestão, como: planejamento,
indicadores de gestão, infor-

mações sobre o crédito, inovação e legislação.
Os interessados devem se
inscrever no Sebrae Aqui, localizado na Secretaria Municipal
de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, na rua Duque
de Caxias, 200, no Jardim Esplanada. Mais informações pelos telefones (15)3284-4506 e
3384-5652.
Cabe lembrar que todos os
protocolos de segurança estão
sendo seguidos, portanto, as
turmas deste curso, ainda que
presencial, são reduzidas.

CONVITE- A Associação
Comercial e Empresarial de
Tietê (Acet) promove a Semana do Varejo, que surge como
uma oportunidade de abrir a
mente para o novo e mergulhar nas transformações que o
varejo oferece.
A partir desta iniciativa, o
participante conseguirá alavancar as vendas; conhecer as
melhores ferramentas; saber
as técnicas que mais funcionam; ter bem definido o processo de vendas da sua empresa; explorar novas formas de

atingir resultados; e liderar um
time de alta performance.
A Semana do Varejo vai
oferecer palestras e workshops
de alto impacto, orientando
sobre a visão de mercado. A
programação ocorrerá de 2 a
4 de março, em formato online e horários diferentes, sendo
totalmente gratuita. Para participar, é necessário reservar a
vaga através do site retailconference.com.br.
Para outras informações, o
telefone da Acet é o (15)3282
-1291.

WORKSHOP GRATUITO

EM CERQUILHO

Oficina de Fotografia
disponibiliza 20 vagas

Festa de São José terá
o 1º Almoço Drive-thru

Tietê abriu 20 vagas para
para a Oficina Gratuita de Fotografia com a instrutora e
fotógrafa Melissa Szymanski.
Workshop ocorrerá de 8 a 12
de março, em formato online.
De segunda a quinta, o horário
será das 19 às 22 horas e, na
sexta, das 19 às 21 horas, com
carga total de 14 horas.
Realizada pela Abraço Itinerante Fotográfico, a Oficina Gratuita de Fotografia está
sendo promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa.
“Objetivo é ensinar a foto-

Em Cerquilho, a Paróquia
São José divulgou a programação das festividades do padroeiro, que serão realizadas em
março, mês da celebrações religiosa e festiva.
Nas datas de 10, 13, 17 e
19 de março, após as missas
da Novena e Festa de São José
na igreja matriz, serão vendidos pastéis.
Já no dia 21 do referido
mês, a partir das 11 horas,
ocorrerá o 1º Almoço Drive-thru, com as retiradas das porções no salão paroquial. Estarão à venda nesta data: frango
(R$30), churrasco (R$7), batata

grafar do zero, sem complicações, conhecendo o equipamento e suas funções, assim
como compor uma imagem
artística e participar de uma
exposição fotográfica. Dessa
forma, o Abraço Itinerante Fotográfico prepara o participante para extrair o melhor dos
mecanismos da câmera, com
dicas e truques profissionais”,
explicou a instrutora e fotógrafa Melissa Szymanski.
A idade mínima para participar é 14 anos, não sendo necessário possuir equipamento
fotográfico para a participação
na oficina.

(R$6), pastel nos sabores carne, queijo e pizza (R$6) e porção de arroz (R$5).
CATEQUESE - A Paróquia
São José comunicou que abriu
as inscrições para as aulas da
catequese.
Os atendimentos ocorrerão
somente nas seguintes datas:
20 e 27 de fevereiro e 6, 13,
20 e 27 de março, das 9 as 12
horas, na secretaria paroquial.
Para novos alunos, é necessário para a inscrição apresentar o RG, CPF, comprovante de
residência e cópia do Batismo.
Mais informações pelo (15)
3284-4809.
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ANIVERSARIANTES

Cida Cazetto Marcom
brindou aniversário na
sexta, 12 de fevereiro,
com o marido Paulo,
os filhos e os netos

Danilo Cancian Butignoli
assoprou velinhas na
terça, 16 de fevereiro,
junto da namorada
Mariana e família

A esposa Mariana e o
filho parabenizaram
Rogerio Colodeti pela
nova idade na terça,
16 de fevereiro

Samir Adalto Riello
celebrou mais um ano de
vida na quarta, dia 17,
ao lado da esposa Erika
e da filha Isadora

Domingos da Silveira
aniversaria hoje, 19,
na companhia da esposa
Angélica, da filha Lia, do
neto Gabriel e do genro

Gel Moraes brinda mais
um aniversário hoje,
dia 19, e recebe o
carinho da namorada
Talita e dos familiares

Paulo José Malta Corrêa
da Silva muda de idade
hoje, dia 19, junto da
esposa Fernanda, das
filhas e da família

O marido Hemerson
e os filhos Rafael e
Graziela cumprimentam
Selma Luvizotto pelo
aniversário hoje, dia 19

Bolo desta sexta, dia 19,
será para Vinícius Paulin,
que aniversaria com a
esposa Marianna, a filha
Helena e familiares

Viviane Aronchi rasga
folhinha hoje, 19 de
fevereiro, ao lado do
pai Nico, do irmão, da
cunhada e da sobrinha

Carlo Ballardini assopra
velinhas hoje, 19 de
fevereiro, na companhia
da esposa Viviane e dos
filhos Georgia e Gabriel

Giovanni Colodeto
completa mais um ano
de vida hoje, dia 19, e
recebe os cumprimentos
da família e dos amigos

Ramon Fré brinda
nova idade hoje, 19 de
fevereiro, junto dos pais
Claudia e Toninho, do
irmão Bruno e familiares

Robertinho De Nadai
recebe os parabéns da
família e dos amigos da
igreja São José nesta
sexta, 19 de fevereiro

O brinde deste sábado,
20 de fevereiro, será
para Andréa Gaspar, que
festeja a data com os
filhos João e Cecília

O marido Fábio, família
e amigos cumprimentam
Claudia Tomazela
pelo aniversário neste
sábado, 20 de fevereiro

Cecília Consorte
Schincariol, filha de
Graziella e Alexandre,
completa seis anos neste
sábado, 20 de fevereiro

Diego Rodrigues apaga
velinhas neste sábado,
20 de fevereiro, junto da
esposa Adriana, da filha
Ana Laura e familiares

A namorada Júlia
Zanardo e os pais Malu
e Burani parabenizam
Felipe Bacili Burani neste
sábado, 20 de fevereiro

João Vitor Daniel faz
sete anos amanhã,
dia 20, ao lado dos pais
Roberta e Rafael e dos
irmãos Giovani e Mateus

Keyti Rodrigues Bianchi
muda de idade amanhã,
dia 20, na companhia do
marido Fabiano e dos
filhos Diego e Miguel

O marido José Geraldo,
os filhos e as netas
parabenizam Laura
Rodrigues neste sábado,
20 de fevereiro

Nicolas Persone, neto de
Tony e Eliana, completa
cinco anos neste sábado,
20 de fevereiro, junto
dos pais Aurélio e Beatriz

Pedro Robusti Filho
brinda aniversário com
a esposa Cristina, a filha
Bruna e a família neste
sábado, 20 de fevereiro

Rebeca Bernardi vira o
calendário neste sábado,
20 de fevereiro, e recebe
os parabéns da mãe Neli,
da família e dos amigos

Sueli Sottovia festeja
mais um ano de vida
amanhã, 20 de fevereiro.
Os amigos do jornal
enviam as felicitações!

Tais Pandolfo Trevisan
aniversaria amanhã,
20 de fevereiro, na
companhia do marido
Geraldo e do filho Bruno

Adriano Aronchi (Kiko)
brinda nova idade neste
domingo, dia 21, ao lado
da esposa Renata, da
mãe Fátima e da irmã

Anthony Assumpção
Vieira comemora quatro
anos neste domingo, 21,
ao lado da mãe Érica, do
pai Juninho e familiares

Barbara Bengozi
Rodrigues aniversaria
neste domingo, dia 21,
na companhia do marido
Thiago e das filhas

A esposa Silvana e as
filhas parabenizam
Catão Bertanha pelo
níver neste domingo,
21 de fevereiro

César Santarossa muda
de idade neste domingo,
dia 21, junto da esposa
Lavínia, dos pais Luiz e
Tiquita e dos familiares

Dulcinéia Piccin de
Camargo celebra mais
um ano de vida neste
domingo, 21, ao lado do
marido Sérgio e família

Bolo deste domingo,
dia 21, será para João
Vitor Ruy Melaré, que
recebe o carinho dos
pais João e Selma

Luciana Gardenal
Mazzer troca de idade
neste domingo, dia 21,
e brinda com o marido
Everaldo e a filha Sofia

Luiz Antonio Rodrigues
(Luizão) apaga velinhas
neste domingo, 21 de
fevereiro, na companhia
dos filhos e familiares
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Maria Inez Pilon Souza
Alves celebra nova idade
neste domingo, dia 21,
junto do marido, dos
filhos e dos netos

Maria Teresa Bonadia
faz aniversário neste
domingo, dia 21, na
companhia da filha
Stela e dos familiares

Paula Malta vai receber
flores e telefonemas
pela passagem de mais
um ano de vida neste
domingo, 21 de fevereiro

O marido Vagner,
os filhos e os netos
parabenizam Vera Lúcia
Roberto Marcon neste
domingo, 21 de fevereiro

Bruno Oliveira assopra
velinhas na segunda,
22 de fevereiro, e recebe
o carinho dos familiares
e dos amigos

Eduardo Pacheco de
Godoi (Edu do Makros)
completa mais um ano
de vida na segunda,
22 de fevereiro

Elisabete Salomão
aniversaria na segunda,
22 de fevereiro, ao lado
do marido Gilson e dos
filhos Adriano e Cristiano

O marido Fábio Gomes e
a família cumprimentam
Fernanda Machado pelo
aniversário na segunda,
22 de fevereiro

Sérgio Amaral Freitas
aniversaria na segunda,
22, com os pais Sérgio e
Cecília, a irmã Carolina e
a noiva Suellen Queiroz

Sueli Sanson Luvizotto
celebra mais um ano de
vida na segunda, dia 22,
com o marido Wilson,
os filhos e os netos

Vinícius Ciconelo
receberá os parabéns
dos pais Cride e Vanda e
dos irmãos na segunda,
22 de fevereiro

Vinicius Gaiotto rasga
folhinha na segunda,
dia 22, e comemora a
data com os pais Rosana
e Juninho e a família

Os familiares e os
amigos parabenizam
Evelize Grigolon pela
nova idade na terça,
23 de fevereiro

Felix Melaré assopra
velinhas na terça, dia 23,
na companhia da esposa
Flávia Gaiotto e dos
filhos Enrico e Giuliano

Larissa David Antunes
completa 11 anos na
terça, dia 23, ao lado dos
pais Guto e Viviane e dos
irmão Thomas e Tom

Marco Antonio Aronchi
brinda aniversário na
terça, 23 de fevereiro,
com a esposa Ana Flávia
e a filha Júlia

O bolo da terça, 23 de
fevereiro, será para
Murilo Siqueira, que
festeja a data com a
esposa Natália Sandei

Silvia Regina Scchierolli
troca de idade na terça,
23 de fevereiro, junto do
marido Marco, do filho,
do neto e da nora

Sueli Sutilo Bete
apaga velinhas na terça,
dia 23, na companhia do
marido João, das filhas,
do neto e dos genros

O namorado Rogério
Conti e toda a família
cumprimentam Bruna
Plácido pelo aniversário
na quarta, dia 24

Cristina Salandin
celebra mais um ano de
vida na quarta, 24, ao
lado do marido Packer e
dos filhos Kaio e Barbara

Cristiane Gardenal será
festejada pelo marido
Geraldo, pelos filhos e
pela família na quarta,
24 de fevereiro

Gabriella Miranda de
Freitas rasga folhinha na
quarta, dia 24, com os
pais Silvia e Nilson e os
irmãos Mariana e Junior

Jéssica Chagas Foltran
vai mudar de idade na
quarta, dia 24, e ganha
o carinho do marido, dos
pais e dos familiares

Maura Bazeloto
Pasquotto aniversaria
na quarta, dia 24, na
companhia do marido
Carlos e da família

Os filhos Diego e
Franciane e o neto Enrico
parabenizam Sônia Maria
Mescoloto Lara Campos
na quarta, dia 24

Ubaldo Bergamim Filho
recebe o carinho da
esposa Rose e dos filhos
Neto e Marília na quarta,
24 de fevereiro

Valmir Pilon brinda
mais um ano de vida na
quarta, dia 24, junto da
esposa Adriana e dos
filhos Gustavo e Mariana

Andreia Tezotto
Pescantini rasga folhinha
na quinta, dia 25, junto
do marido Vitor Luiz e
dos familiares

Edilberto Paludeto
vai ficar mais velho na
próxima quinta, 25, e
recebe as felicitações da
família e dos amigos

Débora Servelin Lemes
Candeias comemora
aniversário na quinta,
dia 25, com o marido
Fernando e o filho Tiago

Helena Costa Grando
Biagioni faz sete anos na
quinta, 25, ao lado dos
pais Samira e Eric, da
irmã Maria e da família

José Maria Mariano
(popular Zé Maria)
vai assoprar velinhas
na próxima quinta,
25 de fevereiro

Os filhos, familiares e
amigos parabenizam
Lilaz Pilotto Cruz por
mais um ano de vida na
quinta, 25 de fevereiro

Lucia Theresa de Arruda
recebe as felicitações na
quinta, 25 de fevereiro,
ao lado dos pais Tere e
dr. Neto e família

Maria Valentina Moretti
de Godoy completa seis
anos na quinta, 25 de
fevereiro, na companhia
dos familiares

Milla Marques Vicentin
muda de idade na quinta,
dia 25, junto do marido
Amarildo Grando e das
filhas Mariana e Isadora

A esposa Esmeralda, os
filhos e toda a família
cumprimentam Milton
Rodrigues na quinta,
25 de fevereiro

Raissa Sanchez-Malo
Beloto aniversaria na
quinta, dia 25, com os
pais Patrícia e Rossano
e a irmã Rúbia

Dr. Rodolfo Santarossa
celebra nova idade na
quinta, dia 25, ao lado
da esposa Daniela e dos
filhos Rodrigo e Renato

Valdir Bertola
receberá mensagens
e telefonemas dos
familiares e amigos na
quinta, 25 de fevereiro

Wellington Sensão
assopra velinhas na
quinta, dia 25, junto
da esposa Camila e dos
filhos Artur e Gustavo
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BODAS

BODAS

Elaine e Roberto

BODAS

Picuira e Patrícia

Francisca e José

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Elaine Roberto e Marcio de Jesus Roberto
festejaram 25 anos de união matrimonial na terça, 16 de fevereiro, na companhia dos filhos Mayra e Estevam e família.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas
de Prata!

Em Tietê, Marcos Rogério Mariano (Picuira) e Patrícia Serafim
completarão 21 anos de casados nesta sexta, 19 de fevereiro, ao
lado dos filhos Gustavo e Isadora e familiares.
O jornal Nossa Folha envia os cumprimentos pelas Bodas de
Indicolita!

Em Tietê, Francisca Paludeto Santarossa e José Santarossa celebrarão 56 anos de amor e cumplicidade e o aniversário dela
neste sábado, 20 de fevereiro, junto do filho dr. Rodolfo, da nora
Daniela e dos netos Rodrigo e Renato. A equipe do jornal Nossa
Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Dendrita!

BODAS

BODAS

BODAS

Valdeli e Geraldo

Andreza e Marcelo

André e Célia

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Valdeli Moro Polezer e Geraldo Polezer festejarão 39 anos de união matrimonial neste sábado, 20 de fevereiro,
e receberão os parabéns dos familiares e dos amigos.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas
de Sodalita!

Em Cerquilho, Andreza Scudeler e Marcelo Ferras completarão sete anos de casados na segunda, 22 de fevereiro, ao lado
dos familiares.
O jornal Nossa Folha envia os cumprimentos pelas Bodas de
Citrino!

Em Tietê, André Ricardo Parduci e Célia Aparecida Massarani celebrarão sete anos de amor e cumplicidade na segunda,
22 de fevereiro, e receberão as felicitações da família e dos
amigos. A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas
Bodas de Citrino!
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ESPECIAL

Saiba quem foi o maestro Orlando da Silveira
Além de músico tieteense, trabalhou como funcionário público na Caixa Econômica Estadual por 32 anos até sua aposentadoria
Orlando da Silveira, filho
de Aureliano Silveira e Luiza
Augusta da Silveira, nasceu em
27 de setembro de 1909, em
Tietê. De porte alto e sorriso
marcante, fez seus estudos no
Grupo Escolar “Luis Antunes”.
Aos 14 anos, ao lado do
seu pai, começou sua trajetória profissional como marceneiro, função ocupada por 22
anos. No funcionalismo público, ingressou como zelador
da Caixa Econômica Estadual
deste município em 14 de dezembro de 1944. Após algum
tempo, passou a ocupar o cargo de servente até a sua aposentadoria em 11 de janeiro de
1977. Nesta data, recebeu dos
colegas uma placa com mensagem de gratidão em razão dos
32 anos de serviços prestados.
A música sempre foi parte
integrante da sua vida e, mesmo tendo recebido, muitas vezes, convites para participar
de bandas bem maiores que a
de Tietê, como Marilia ou mesmo São Paulo, preferiu permanecer e doar-se à sua cidade.
Dizem que Orlando da Silveira aprendeu música com o
irmão Ângelo Luiz da Silveira
tanto que, aos 14 anos, já tocava na Banda Lira Tieteense e,
depois, na Banda Musical “Es-

Arquivo Oficina Cultural

Faleceu em 11 de março de 1986 aos 77 anos
pírito Santo” e na Jazz Band
Curuçá, da Esportiva. Num
curto período que residiu em
São Paulo, também fez parte
da Banda da Light. Regressando, posteriormente a Tietê, a
pedido do então prefeito Nelson de Assumpção Olyntho
voltou a fazer parte da Banda
Lira Tieteense como regente e,

tempos depois, assumiu como
substituto do então maestro.
Orlando da Silveira foi, ainda, fundador do Clube “Frente
Negra”, tendo lutado para conseguir recursos para aquisição
de um prédio. Sempre contava
de haver tocado, de graça por
um ano, nas promoções dos
bailes e festivais para que o

clube sobrevivesse.
Considerado um dos sócios-fundadores da Ordem
dos Músicos de São Paulo, foi
o responsável pelo primeiro
cordão carnavalesco realizado
em Tietê, que se transformou
em sucesso absoluto.
Merecidamente, em 1980,
recebeu homenagem da 21ª
Semana Cornélio Pires. Embora toda simpatia, paciência e
bom humor, maestro Orlando da Silveira foi um homem
simples que, por meio de uma
vida de trabalho árdua, conseguiu se sobrepor às tribulações da jornada, nem sempre
das mais fáceis e levar alegria
aos seus conterrâneos.
Viúvo de Ida Stoco, faleceu
em 11 de março de 1986, aos
77 anos, deixando os filhos
José Dirceu, Benedito, João,
Antonio, Maria, Orlando, Francisco e Maria Glória. No dia do
seu sepultamento no Cemitério Municipal, recebeu homenagem da Corporação Musical
“União dos Artistas de Tietê” e
da Corporação Musical Municipal de Tietê.
Quem o conheceu, afirma
que em suas mãos deveria
brilhar uma batuta de ouro
pelo seu talento, criatividade e
amor à música.

ESPAÇO ABERTO

A beleza espiritual
O botox, segundo especialistas, é uma toxina produzida
pela bactéria Clostridium botulinum. Anteriormente, esta
substância era usada pela Oftalmologia e Neurologia, com
o objetivo de tratar desvios
musculares. Porém, há alguns
anos, passou a fazer parte de
tratamentos na Dermatologia
para suavizar linhas de expressão na região da face, já que é
aprovado como recurso para
indicações estéticas e terapêuticas pela Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Desde então, não somente por motivos de saúde, mas
também pelo desejo de se
conseguir uma aparência jovem, sua aplicação tornou-se
comum. Seu uso consiste em
injetar a toxina botulínica Tipo
A, a fim de eliminar as rugas
por um tempo. Após seu efeito, repete-se o processo para
manter a juventude.
Entendo que não há nada
de errado em cuidar da imagem, do mesmo modo, que é

importante estar atento à beleza espiritual, com a busca de
um “botox” para a alma.
Neste caso, o único capaz
de oferecer este produto é o
próprio Deus, pois Ele o injeta
de forma permanente no coração do homem. Consequentemente, isso reflete em ações
amorosas junto ao próximo.
Conforme ensinou o apóstolo
São Paulo: “com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns
aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a
unidade do Espírito no vínculo
da paz” (Efésios 04:02-03).
Desta forma, o envelhecimento se transforma em uma
fase muito especial e com o
passar dos anos as pessoas
ficam cada vez melhores. O
apóstolo São Paulo, ainda, ressaltou esta maravilhosa experiência quando disse: “Mesmo
que o nosso homem exterior se
corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia
em dia” (II Coríntios 4:16).

Por Joani Corrêa Prestes
Em vez da Terceira Idade
ser horas de discussões e falta
de amor nos relacionamentos,
os indivíduos amadurecem e
refletem sua espiritualidade
em atitudes de perdão, amor
e atenção ao seu semelhante.
Assim, com o passar do tempo o coração e os comportamentos mostram o caráter e
os modos agradáveis de Jesus Cristo. Como destacou o
escritor estadunidense David
Brannon: “O caráter divino é
o melhor tratamento de beleza
do mundo”.
Ainda conforme o apóstolo
São Paulo, Deus transforma de
dentro para fora e valoriza um
coração limpo e motivações
puras: “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do
Senhor aí há liberdade. Mas todos nós, com rosto descoberto,
refletindo como um espelho a
glória do Senhor, somos transformados de glória em glória
na mesma imagem, como pelo
Espírito do Senhor”. (II Coríntios 3:17-18).

Anos atrás, um professor
contou a respeito de uma conversa com uma simpática adolescente. “Você é muito confiante”, ele observou. “Pode me
dizer por quê?” “Sim”, a jovem
respondeu. “É porque sou muito bonita”. Com sua sabedoria,
o professor disse: “Oh, sinto
muito”. Surpresa, ela perguntou: “Por quê?” Ele, finalmente,
concluiu: “Porque você poderá
não ser bonita para sempre”.
No livro de Provérbios, capítulo 31:30, há o registro de
sábias palavras: “Enganosa é a
graça e vã a formosura”. Enfim, a beleza física desaparece
e todos os esforços para mantê-la fracassam com o tempo.
Já a beleza espiritual permanece eternamente.
Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e
educador. E-mail: jcprestesedu@hotmail.com - Twitter: @
teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O Especial #tbtNossaFolha
continua e, nesta edição, traz
Joviana Amorin, Ilca Melaré
Foltran, Patricia Catto, Fernanda Melaré Foltran, Raquel
Melaré, Fabiana Catto, Vivian
Amorim e Sylvia Catto no Carnaval de Tietê em 1985.
Como tudo no Brasil, a Folia de Momo também mudou
com o passar do tempo. Antigamente, era uma festa cheia
de glamour, alegria e brilho.
Aliás, por muitos anos, houve
o famoso Carnaval de salão
e de rua com concursos de
fantasias e muita preparação
e disputa. Também tinham
os blocos carnavalescos, cuja
premissa básica eram a irreverência e a sátira.
Nos Carnavais antigos, as
pessoas brincavam mais e entravam no verdadeiro clima
da data. Havia também muita
serpentina e confetes. Inclusive, teve uma época em que
os lança-perfumes, realmente perfumados, eram usados
para a diversão e não para
narcotizar o corpo. Também
houve um tempo que não se
via tanta violência.
O tempo passou e foi-se
adquirindo tecnologia car-

Fotos acervo NF

navalesca própria. Por outro
lado, perdeu-se aquele Carnaval, bonito e puro, com crianças e adultos fantasiados. É
possível que a nostalgia dos
antigos Carnavais tenha nascido ao mesmo tempo que a

folia mudou e deixou de ser
um espetáculo de ritmos e
encantamento.
Quem não guarda na memória boas lembranças dos
velhos carnavais de rua, dos
mascarados, dos carros ale-

góricos, dos blocos alegres,
dos salões de confetes e serpentinas, adultos e crianças
misturados na avenida com
desfiles de fantasias? A maioria rotula como um tempo romântico!

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Ruth Giovanetti
Arquivo pessoal

Ruth Maria Malta Corrêa da Silva Giovanetti nasceu em 1º
de janeiro de 1956, em Tiete, da união de Jacques Corrêa da
Silva Junior e Yvonne Carneiro Malta Corrêa da Silva.
Formada em Serviço Social, atualmente, dedica 100% do
seu tempo à família. Casada com Antônio José Giovanetti, tem
dois filhos: Ana Luísa e João Paulo.
Eu sou? Uma mulher ativa!
Sinônimo de beleza? Agir com sabedoria e humildade,
sempre.
Cantor e cantora? Roberto Carlos e Célina Dion.
Ator e atriz? Richard Gere e Meryl Streep.
Sonho? Ver minha família sempre bem e realizada.
Amor? Fundamental nas relações humanas e nos dias atuais. Também acredito que é preciso ser demonstrado sempre
que possível.
Solidão? Às vezes, inevitável, mas nem sempre devemos
encará-la como algo ruim. Afinal, pode ser uma oportunidade
de nos conhecermos melhor.
Deus? Ser Supremo!
Religião? Fé em tudo aquilo que nos faz bem, que nos eleva
e que nos protege.
Filme? Sob o Sol da Toscana.
Sonho de consumo? Já tive muitos! Mas adoro perfumes!
Defeito? Ser crítica e controladora.
Qualidade? Estou sempre disposta a ajudar.
Lugar? Nova Iorque.
Lazer? Encontrar os amigos queridos! Nesta pandemia que
falta estes encontros têm feito!
Qual o livro de cabeceira? O best-seller O Segredo, escrito
por Rhonda Byrne.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Artes plásticas.
Momento da vida para repetir? O nascimento dos meus
filhos Ana Luísa e João Paulo.
Alegria? Estar com a minha família, sempre!
Tristeza? A perda de pessoas queridas e ver a situação delicada que estamos passando.
Decepção? Falsidade.
Receita contra o tédio? Adoro fazer artesanato, conversar
com as minhas amigas e assistir a um bom filme.
Tem saudades do quê? Da minha infância.
Amizade é? Estar junto em todos os momentos, nos fáceis
e nos difíceis, seja fisicamente ou de coração.
Um(a) amigo(a) especial? Todas as minhas amigas e amigos são especiais, mas minha mãe, meu marido e meus filhos
têm um lugar de destaque.
Palavra que riscaria do vocabulário? Ódio.
Ídolo? Deus.
Frase? “O impossível é aquilo que ainda não foi sonhado
com paixão.”
Nota 10 para: a Ciência e para os profissionais da Saúde!
Nota zero para: a política neste País!
Um grande homem ou uma grande mulher? Meu marido
Antônio José Giovanetti.
Planos para o futuro? Tomar a vacina contra a covid-19 e
procurar sempre ser uma pessoa cada vez melhor.
Recado? “Troque suas folhas, mas não perca suas raízes.
Mude suas opiniões, mas não perca seus princípios”.
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