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Aprovado PL que permite compra de vacinas

VACINE JÁ - Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista continuam a avançar na vacinação da população, conforme os números 
atualizados do Vacinômetro, divulgados pelo Governo do Estado de São Paulo. Na microrregião, até quinta, 18 de março, Tietê 
continuava na frente com o número de 4.005 pessoas imunizadas contra a covid-19.                                                          Página 13
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Bicadinhas da semana 

Mais amor, por favor!

PARA ENCERRAR

Em 2009, um jovem artista plástico em São Paulo lançou 
uma mensagem que se transformou em corrente para o bem 
com a frase “Mais amor, por favor”, que nasceu devido à neces-
sidade de um princípio básico para que pudéssemos conviver 
em sociedade. No começo, esta ação gerou debate sobre se era 
correto ou não, se o referido pixo era autorizado. Porém, a in-
tenção não era agredir ninguém, apenas encontrar nos muros 
e paredes da cidade um suporte possível e eficaz para aquela 
mensagem. Daí, o spray em muros mudou para o lambe-lambe 
e, com o passar do tempo, ganhou a internet e alcançou pesso-
as dispostas a passar a mensagem para frente. 

Passados estes anos, a frase ganhou vida própria e, polê-
micas à parte, despertou, desde então, sentimentos, como res-
peito, gentileza e educação. Uma ideia bem sacada para uma 
metrópole como São Paulo - que diariamente exige das pessoas 
paciência, dedicação e autocontrole, mas não amor. 

Acreditando que o amor, um sentimento tão cobiçado, se 
tornou pouco alimentado entre algumas pessoas, decidimos 
pegar carona nessa intenção e tentar despertar o que há de 
mais belo nas pessoas. Em meio aos enfrentamentos desta 
pandemia da covid-19, que tal parar e refletir ou, pelo menos, 
tentar buscar razões para acreditar?

Já que a frase “Mais amor, por favor!” tornou-se inspiração 
para poesia, música, fotografia e, até mesmo, tirinhas de jornal, 
abrimos aqui uma discussão sobre a necessidade de um prin-
cípio básico para vivermos em comunidade: aplicar o amor em 
doses diárias, compartilhando respeito, solidariedade, generosi-
dade, gentilezas... Mesmo porque a sociedade anda precisando 
muito disso, já que, na correria do dia a dia, muitas vezes, as pes-
soas acabam se esquecendo da gentileza e, assim sem cuidados, 
se transformam em pedras.

Então, seja diferente destes: aplique o amor todo dia, seja 
gentil, respeite o próximo, não tenha medo de ser quem é, com-
partilhe conhecimento (e não fake news), acredite em si mesmo, 
tenha mais paciência e procure sempre o equilíbrio das coisas. 
Vivemos um momento de muitas incertezas e grandes preocupa-
ções e, sobretudo, necessitamos de empatia e união.

Você concorda que esta pandemia nos obrigou a direcionar 
nossos olhares ao outro? A orientação para ficar em casa e evi-
tar aglomerações e a exigência do uso de máscaras, mais do que 
atos de autoproteção, têm, também, como objetivo evitar que um 
contaminado, mesmo assintomático, contagie várias pessoas. E 
mesmo que isso lhe desagrade e esteja em desacordo com seus 
conceitos, faz parte de um consenso global e de valores univer-
sais. Desse modo, as medidas cooperativas de contenção da pan-
demia podem significar uma experiência de amor ao próximo. 
Não colocar a saúde do outro em risco não é só por você, é por 
todos. Dá-lhe empatia!

“Deus nos criou para nos servir e Jesus age sempre servin-
do também, atento às necessidades dos outros. É assim que 
Ele nos ensina a amar: a partir do serviço calado e forte, no 
silêncio, sem exigir nada. Por isso, às vezes, a pessoa torna-se 
egoísta. Foge do sacrifício e da entrega. Não arrisca, para não 
perder nada. Não sabe se abnegar para que o outro cresça e te-
nha vida. Não sabe se colocar em um segundo plano para que 
o outro floresça, tenha vida e seja importante”.

BBT Dentro da sua brincadeira do Big Brother Tietê (BBT) 
2021, Ricardo “Bial” Pupato prepara surpresas para Jorge Teixei-
ra Souza, Sílvia Fernandes e Daniele de Lima Santiago. Os amigos 
que aguardem porque vem coisa boa por aí!

DINHEIRO NA CONTA Luciana Arcangeleti aproveitou as re-
des sociais para deixar um recado: “Por razões de saúde, não 
aceito beijos nem abraços. Somente transferências bancárias!”. 
Quem vai seguir este conselho?

SOFRER POR AMOR A página Precisa-se de gente boa postou 
no Facebook um meme bem polêmico, porém, muito divertido: 
“Toda mulher sofre por um cara feio que só ela acha bonito”. 
Será que mulherada concorda com esse meme?

SEM LUZ Desta mesma página, veio também outro meme: 
“Tem gente que já nasce iluminada. Outras, nem puxando um 
gato consegue luz”. Façamos assim, se o gato não der certo, a 
gente faz a luz aparecer nem que seja com fósforo e vela!

À PROCURA A página Resiliência Humana trouxe este meme: 
“Não precisa ser um príncipe de 1,85m, saradíssimo, carro im-
portado, CEO... Já tendo sanidade mental e equilíbrio emocional 
está ótimo”. Para os dias de hoje, eis aí um “homem mais que 
perfeito”!

ILUSÃO DE CRIANÇA Outro meme foi publicado pela página 
Só Observo: “Coloquei Nescau na ração das galinhas. Agora, é só 
esperar pelos ovos de Páscoa”. Será que funciona?

FARTURA A página Liza Sincera também deixou sua contri-
buição para os memes da semana no Facebook: “Tem coisas que 
eu tenho de sobra: vontade de emagrecer e fome o dia inteiro”. 
Quanta verdade, hein?

VIDA DE POBRE Já a página Bart Sincero postou um meme de 
“revolta”: “Eu não tenho vergonha de ser pobre. Tenho ódio!”. O 
jeito é se acostumar e praticar a aceitação, não é mesmo?

FÁCIL, FÁCIL Quem compartilhou outro meme desta mesma 
página foi Fabiana Santos: “A única coisa que vem fácil para mim 
nesta vida é estresse”. Aliás, vem mais fácil do que se imagina. 
Quem pensa assim?

OLHA A POLÍTICA Em tempo de polarização, a página Psica-
nálise registrou em meme um recado para todos: “O movimento 
não é nem de esquerda nem direita. O movimento é sexy”. Deu 
para entender?

COVID-19 Já Pedro Robusti compartilhou um meme que ge-
rou muitos comentários: “Já fiz muita coisa escondido, mas tra-
balhar é a primeira vez!”. É, realmente, são tempos difíceis! 

FILOSOFIA DE VIDA Thales Azael Silva trouxe um meme da 
página Calango FM que lembra sua época: “As crianças de hoje 
ficam doentes por qualquer besteira que comem. Eu comia as 
goiabas com os bichos que tinham nelas e cresci forte e saudá-
vel”. Pois é! 

FRASE DO DIA A reflexão da leitora Alice Dias e Silva veio 
da página Pensamentos Filosóficos e tem a seguinte frase: “Às 
vezes, você precisa mudar a direção. Paciência nem sempre é a 
melhor escolha”. Quem concorda levanta a mão?

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

Agende-se
LIVE 1 Hoje, 19 de mar-

ço, a partir das 20 horas, pelo 
perfil @damanarodrigues no 
Instagram, a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, entrevistará Valé-
ria Rodrigues Dias Velho, que 
é funcionária pública aposen-
tada, compositora, poetisa e 
criadora de projetos sociais e 
ambientais. Neste bate-papo, 
ela vai falar sobre sua vida em 
Tietê desde os 14 anos, quan-
do sua família chegou na ci-
dade; sobre o casamento com 
Eduardo Velho, como vive a 
maternidade e o dia a dia de 
avó. Falará também do traba-
lho como oficial de justiça por 
34 anos, das ações voluntárias 
junto aos direitos da criança, 
das atividades artísticas e es-
portistas, do apoio ao projeto 
de coleta seletiva e também 
do reconhecimento enquanto 
compositora.

VAGAS Até este domingo, 
21 de março, seguem abertas 
as inscrições para novos alu-
nos do Conservatório Dramá-
tico e Musical “Dr. Carlos de 
Campos”, de Tatuí. Em decor-
rência da pandemia, neste ano 
as provas serão realizadas por 
meio de entrevistas virtuais. 
Todos os cursos são gratuitos 
e não há taxa de inscrição ou 
matrícula nem mensalidades. 
Regulamentos e fichas de ins-
crição estão disponíveis no 
endereço eletrônico conserva-
toriodetatui.org.br.

 LIVE 2 Nesta segunda, 22 
de março, às 20 horas, será a 
vez da cirurgiã-dentista, pós-
-graduanda em Harmonização 
Orofacial, Amanda Souza, que 
atende nos municípios de Cer-
quilho e Tatuí. Considerando o 
tema “Harmonização Facial”, 
nesta live serão abordados te-
mas ligados aos procedimen-
tos estéticos que prometem 
melhorar a harmonia entre os 
dentes, a boca e o rosto e por 
que o procedimento estético 
que, há anos virou moda en-
tre os famosos, está cada vez 
mais popular entre homens e 
mulheres.

LIVE 3 Já o padre William 
de Almeida chega para uma 
nova live com a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, na quarta, 24 de 
março, a partir das 20 horas, 
no @damanarodrigues no Ins-
tagram, para falar sobre este 
momento crítico da pandemia 
da covid-19, principalmente 
para abordar assuntos sobre 
fé, solidão e morte e dar conse-
lhos sobre como não se tornar 
prisioneiro atrás das grades da 
inutilidade, da rejeição e da in-
ferioridade. 

EVENTO Em razão da fase 
emergencial de enfrentamento 
da pandemia da covid-19 do 
Plano São Paulo, a 2ª Campa-
nha Premiada de Tietê deste 
domingo, 21 de março, que 
ocorreria no salão São Cristó-
vão, com retirada dos combos 
(frango, churrasco, refrigeran-
te, pão e polenta) por drive-
-thru ou delivery, precisou ser 
cancelada. Somente haverá o 
sorteio dos prêmios de R$8 
mil, R$6 mil, R$4 mil, R$3 mil 
e R$2 mil e dos extras. Vale 
ressaltar que esta ação ocor-
re em prol do Hospital Ama-
ral Carvalho, de Jaú; da Santa 
Casa de Tietê; e da Associa-
ção dos Portadores de Câncer 
“Viva a Vida”, também da cida-
de de Tietê.

EMPREENDEDORISMO A 
Escola Técnica Estadual de Cer-
quilho (Etec) recebe um curso 
de extensão gratuito organiza-
do pela Inova CPS. Objetivo é 
transformar ideias inovadoras 
em startups. Para participar, é 
necessário apresentar alguma 
proposta de empreendedoris-
mo para ser avaliada com base 
em critérios como: inovação, 
viabilidade técnica e potencial 
de mercado. Na ocasião, serão 
selecionados de 15 a 20 proje-
tos com até três participantes 
cada, nas unidades CPS (Etec e 
Fatec) selecionadas para sediar 
o curso de extensão. As inscri-
ções são gratuitas e devem ser 
feitas até 26 de março no site 
inova.cps.sp.gov.br/escola-de-
-inovadores. 

COMUNICADO PAROQUIAL:
EQUIPE DE CELEBRAÇÃO

A Paróquia Santíssima Trindade informa a todos os fiéis 
que, desde segunda, 15 de março, seguindo a fase emergen-
cial do Plano São Paulo, as missas e demais atividades religio-
sas, de caráter coletivo, estão suspensas. 

As igrejas poderão ficar abertas apenas para os fiéis en-
trarem e fazerem suas orações. Neste período, só serão per-
mitidas missas online (sem público presente). 

Esta fase emergencial segue até 30 de março de 2021. Sen-
do assim, a paróquia realizará as missas online na Matriz, 
seguindo as recomendações das autoridades sanitárias: 

Sexta: 19 de março (solenidade de São José), às 19 horas;
Domingo: 21 de março, às 10 horas;
Terça: 23 de março, às 19 horas;
Domingo: 28 de março, às 10 horas.



Na madrugada da quinta, 
18 de março, seis indivíduos 
furtaram uma lotérica locali-
zada na praça Pio X, no Centro 
de Cerquilho. A quantia levada 
pelos criminosos não foi infor-
mada pela proprietária, que 
acredita que tenha sido um 
valor menor. No momento da 
ação, a quadrilha se assustou 
com o alarme e fugiu em um 
Fox branco, com placa adulte-
rada. 

Em uma ação de ousadia, 
em seguida, o mesmo bando 
veio a Tietê e, à procura do 
cofre do comércio, conseguiu 
arrombar a porta principal de 
um supermercado atacadista 
instalado na rua Francisco de 
Toledo, na Caixa d’Água. 

Com a chegada da Polícia 
Militar (PM), os indivíduos fu-
giram pelas janelas de trás do 
supermercado, deixando, além 
do Fox branco, uma marreta, 
uma sacola com R$3.114, 05 e 
um pé de cabra. 

Os crimes foram registra-
dos nas Delegacias de Polícia 
de Cerquilho e Tietê.

MORTE SUSPEITA - Em 
Tietê, a Polícia Civil investiga 
a morte de um homem pardo, 
com cerca de 55 anos, que foi 
vítima de atropelamento na 
Rodovia Marechal Rondon (SP-
300), no km 158+50 metros, 
na noite da sexta, 12 de março.

Junto do corpo da vítima, 
tinham uma mochila preta, 
colher de pedreiro, marreta, 
medidor de precisão, trena, es-
quadro, celular e carregador. O 
homem trajava bermuda bran-
ca e preta, moletom preto com 
detalhes em vermelho, além 
de boné cinza e laranja. 

O corpo foi levado à Santa 
Casa de Tietê, sendo confir-
mado o óbito. Por não portar 
documento, a identificação da 
vítima acabou dificultada, uma 
vez que, até o fechamento des-

ta edição, ninguém havia ma-
nifestado o desaparecimento 
na Delegacia de Polícia de Tie-
tê de alguém com as referidas 
características.

ACIDENTE - Ainda em Tie-
tê, na segunda, 15 de março, 
por volta das 9h45, um veículo 
de passeio capotou no km 85, 
sentido Cerquilho, da Rodovia 
Antônio Romano Schincariol 
(SP-127). 

Por motivos a esclarecer, 
o acidente deixou uma vítima 
com ferimentos leves. Não 
foi necessária a interdição de 
faixas nem houve registro de 
congestionamento.

CASA FURTADA - Em Tie-
tê, na segunda, 15 de março, 
no bairro Terra Nova, uma re-
sidência da rua Silvério Carlos 
Assumpção foi furtada por cri-
minosos em um Fox vermelho, 
com placas de Itanhaém. Os 
indivíduos estouraram o ca-
deado e entraram na casa pela 
porta da cozinha. Do local, fo-
ram subtraídos televisão, note-
book, aparelho de tv box, tênis 
e fronhas. 

Câmeras de monitoramen-
to da vizinhança registraram 

o Fox vermelho passar por 
diversas vezes pela rua, sen-
do vistos, ainda, dois homens, 
um falando ao telefone e outro 
mexendo no porta-malas. 

A Polícia Civil de Tietê bus-
ca outras imagens para identi-
ficar e prender os autores do 
furto. 

ROUBO - Ainda em Tietê, 
uma aposentada, de 59 anos, 
residente na rua Caio Gracco, 
no Centro, teve a casa invadida 
por bandidos na noite do do-
mingo, 14 de março, quando 
assistia televisão na sala. 

A vítima acabou surpreen-
dida por dois homens brancos, 
um gordo e de média estatura 
e o outro, magro, de alta esta-
tura, que estavam com a boca 
e o nariz cobertos. A dupla 
exigiu a senha do cofre, ten-
do a aposentada informado 
que não havia.  Desse modo, 
acabaram levando um apare-
lho celular, cartões bancários 
e R$50, sendo que, com os 
cartões, fizeram transações 
bancárias no valor de R$8.500, 
o que deixou a vítima mais in-
dignada, uma vez que não for-
neceu senhas nem chaves de 

acesso.
O crime foi registrado na 

Delegacia de Polícia de Tietê.
ASSALTO EM RODOVIA 

- Em Tietê, no sábado, 13 de 
março, por volta das 5h30, 
no km 1 da Rodovia dr. João 
José Rodrigues (SP-113), um 
casal em uma motocicleta viu 
o amigo ser assaltado por dois 
homens. Ao parar, um dos cri-
minosos aproximou-se do mo-
tociclista e de sua esposa com 
uma arma de fogo e acabou 
levando a motocicleta e, do 
amigo, uma pochete com per-
tences pessoais. 

Na empresa que trabalham, 
instalada na mesma rodovia, 
as vítimas contataram a Polí-
cia Militar (PM) e relataram as 
características dos indivíduos 
que efetuaram o assalto. 

Com base nas informações, 
a PM seguiu em patrulhamen-
to e, na mesma rodovia, en-
controu dois homens em uma 
motocicleta, os quais apresen-
taram nervosismo com a pre-
sença da polícia, fugindo em 
direção ao Jardim dos Ipês.

Na fuga, o condutor per-
deu o controle da direção da 

moto e caiu ao chegar em uma 
rua sem saída. O garupa fugiu 
para uma área de mata. 

Após ser levado à Santa 
Casa de Misericórdia de Tietê, 
as vítimas fizeram o reconhe-
cimento e o rapaz de 23 anos 
terminou detido pelo assalto.

CAPTURA - Em Cerquilho, 
na noite do sábado, 12 de mar-
ço, equipes da Força Tática da 
PM reforçaram o policiamento 
na cidade. 

Nesta ação, uma das equi-
pes policiais realizou aborda-
gem junto a uma mulher de 
29 anos, na rua Agostinho Sa-
lerno, no São Francisco, e fez 
a consulta do seu RG junto ao 
Centro de Operações da PM.

Com a pesquisa, soube-
ram que a mesma jovem era 
procurada para cumprir uma 
pena de um ano e 11 meses 
por tráfico de entorpecentes. 
Recolhida ao cárcere, a mulher 
foi transferida para o sistema 
penitenciário.

FURTO DE CELULAR - Ain-
da em Cerquilho, na quinta, 11 
de março, a PM prendeu uma 
mulher de 52 anos por furto 
de um aparelho celular no Jar-

dim São Francisco. 
A vítima ligou para o 190 

e os policiais militares compa-
receram ao local após serem 
acionados pelo Centro de Ope-
rações (Copom). 

Na residência, a dona do 
celular relatou para a PM que 
havia deixado o aparelho car-
regando em casa para ir ao 
mercado, logo pela manhã. Ao 
retornar, deu falta do aparelho 
e foi ver as câmeras de moni-
toramento do seu vizinho. 

A surpresa foi ver a vizi-
nha, de 52 anos, entrar na 
propriedade durante sua au-
sência. Por causa das imagens, 
os policiais militares questio-
naram a acusada sobre o ocor-
rido e ela confessou o crime, 
mostrando que o carregador 
estava em sua posse e que ha-
via enterrado o aparelho, um 
Samsung A20S, em um terreno 
baldio nas proximidades. 

A mulher de 52 anos foi 
presa e responderá na Justiça 
por furto qualificado pelo abu-
so de confiança da vítima. Se 
condenada, pode ter que cum-
prir reclusão de dois a oito 
anos e multa. 

Câmara de Cerquilho discute prorrogação 
da cobrança do IPTU 2021

PODER LEGISLATIVO

Na sexta sessão ordinária 
deste ano da Câmara Munici-
pal de Cerquilho, na segunda, 
15 de março, entre os Projetos 
de Leis (PLs) e requerimentos 
propostos pelos vereadores e 
Poder Executivo, o destaque 
da noite ficou por conta da 
indicação de Osinaldo de Oli-
veira (Cidadania), que sugeriu 
a possibilidade da Prefeitura 
de Cerquilho prorrogar a co-
brança do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) do 
referido exercício 2021.

A proposta do edil vai de 
encontro à dificuldade finan-
ceira das famílias em decor-
rência do agravamento da 
crise do novo coronavírus no 
Estado de São Paulo. Tal me-
dida visa beneficiar os contri-
buintes que estão sendo afeta-
dos financeiramente por causa 
do isolamento social. 

Na mesma oportunidade, 
Osinaldo requereu, ainda, in-
formações da Prefeitura de 
Cerquilho sobre a Campanha 
de Castração Animal.

Nesta mesma sessão, o ve-
reador Vinícios Morás (Repu-
blicanos) recomendou que a 
Prefeitura determine a obriga-
toriedade da apresentação de 
vacinação no ato da matrícula 

escolar. 
Já o prefeito Aldo Sanson 

(PSDB) levou à Câmara Munici-
pal o PL que restitui o Conse-
lho Municipal de Turismo. 

Já os vereadores Adriano 
Thibes (PRTB) e Germano Reis 
de Oliveira (Democratas) so-
licitaram, por meio de reque-
rimento, a realização da ativi-
dade delegada no município, 
a fim de combater a criminali-
dade local, que vem chamando 
atenção nos últimos anos.

Por fim, Cleiton Scudeler 
(Cidadania) apresentou Moção 
de Aplausos aos alunos da Es-
cola Municipal de Ensino Fun-
damental (Emef) “Professora 
Adelaide Tozi”, premiados em 
nível nacional na Olimpíada de 
Ciências. 

Todos os requerimentos 
foram encaminhados ao pre-
feito, que deverá analisá-los e 
deliberá-los. 

A sétima sessão ordinária 
da Câmara Municipal de Cer-

quilho está marcada para se-
gunda, 5 de abril.

NOVO FORMATO - Vale 
lembrar que, entre 6 e 19 de 
março, em razão da reclassi-
ficação de todo o Estado de 
São Paulo na Fase Vermelha do 
Plano São Paulo de enfrenta-
mento ao coronavírus, o Poder 
Legislativo terminantemente 
proibiu a entrada e o trânsi-
to de visitantes e convidados 
nas dependências da Câmara 
Municipal, sendo permitido 
apenas o acesso dos vereado-
res, servidores, terceirizados e 
estagiários.

Além disso, o Poder Legis-
lativo funciona com o mínimo 
de funcionários, sem prejuízo 
da prestação de serviço. Neste 
período, nos dias em que o ser-
vidor não esteve na escala de 
trabalho para o atendimento 
presencial na Câmara, o mes-
mo permaneceu em regime de 
teletrabalho ou home office.

Durante este período, o ex-
pediente tem ocorrido de se-
gunda a sexta, das 8 às 18 ho-
ras. O atendimento funciona 
exclusivamente pelo WhatsA-
pp oficial da Câmara Municapl 
(15)99644-5445 e pelo e-mail 
imprensa@camaracerquilho.
sp.gov.br.
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No período de 6 a 19 de março, o expediente funciona 
de segunda a sexta, das 8 às 18 horas

Pelo menos, seis criminosos (ainda não identificados) participaram das duas ações e conseguiram fugir da polícia

Bando furta lotérica e supermercado no mesmo dia 
OCORRÊNCIAS

Fotos flagrante/leitor

Comunicado
UTILIDADE PÚBLICA

A Comissão Organizado-
ra da 2ª Campanha Premia-
da em prol ao Hospital de 
Câncer de Jaú, Santa Casa de 
Misericórdia de Tietê e Asso-
ciação Viva a Vida Tietê vem 
a público comunicar que, de-
vido à fase emergencial do 
Plano São Paulo, está cancela-
da a entrega dos combos que 
foram vendidos com as car-
telas da premiação. Portanto, 
os valores pagos deverão ser 
devolvidos, permanecendo 
válida apenas a cartela do 
sorteio, que custa R$10.

Vale ressaltar que o sor-
teio será mantido e ocorrerá 
neste domingo, 21 de março, 
a partir das 12 horas (meio-
-dia), com duas premiações: 
os valores de R$8 mil, R$6 

mil, R$4 mil, R$3 mil e R$2 
mil e os cinco prêmios-ex-
tras de R$500. Nesta segunda 
ação, é preciso estar acompa-
nhando o sorteio online e se 
manifestar na hora para ter 
direito a receber o prêmio. 
A página responsável pela 
divulgação online será a do 
Merchandising Productions.

A Comissão Organizado-
ra da 2ª Campanha Premiada 
lembra também que as carte-
las que não forem devolvidas 
e/ou pagas até hoje, 19 de 
março, estarão excluídas do 
sorteio.

Também agradece à com-
preensão de todos e ao jornal 
Nossa Folha por estar sem-
pre pronto a oferecer infor-
mação relevante aos leitores.

Divulgação

Além da lotérica de Cerquilho, a quadrilha também invadiu um comércio atacadista na rua Francisco de Toledo, em Tietê

Arquivo 



HALVERSON ORSI GARDENAL
Faleceu em Sorocaba, em 12 de março, Halverson Orsi Gar-

denal aos 48 anos. Falecido era casado com Roseli da Silveira e 
Silva Orsi Gardenal e deixou o filho Heitor, além de familiares. 

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

ROSANA CRISTINA MORETTI MODANEZ 
Faleceu em São Paulo, em 12 de março, Rosana Cristina 

Moretti Modanez aos 48 anos. Falecida era casada com José 
Jacinto Modanez e deixou os filhos Gabriela e Eduardo, além 
de familiares. 

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

ANTENOR TOMAZELA 
Faleceu em Tietê, em 14 de março, Antenor Tomazela aos 

73 anos. Falecido deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-

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

MARIA PEROTI ZAMBIANCO
Faleceu em Piracicaba, em 14 de março, Maria Peroti Zam-

bianco aos 82 anos. Falecida era viúva de Antonio Bortoleto 
Zambianco e deixou os filhos José Nivaldo, Djair, Antonio Car-
los, Silvana e Sergio Eduardo, além de familiares. 

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

ELIANE MANZANO DOS SANTOS
Faleceu em Sorocaba, em 15 de março, Eliane Manzano 

dos Santos aos 45 anos. Falecida era viúva de André Luís Co-
elho e deixou as filhas Milena e Karina, além de familiares. 

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

SEBASTIÃO OTAVIANO FRANCO
Faleceu em Sertãozinho, em 16 de março, Sebastião Ota-

viano Franco aos 73 anos. 
Falecido era casado com Maria Joana Roma Franco e dei-

xou os filhos Carlos Eduardo, Claudio Marcos e Nadia Cristi-
na, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-
mendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.
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AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

DULCINEI SCHUMEKEL DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 17 de março, Dulcinei Schumekel 

da Silva aos 63 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Evilyn, 
Everton e Beatriz, além de familiares. 

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

BENEDITO MOISÉS SOUZA
Faleceu em Piracicaba, em 17 de março, Benedito Moisés Sou-

za aos 58 anos. Falecido era casado com Iraíde Scudeler de Souza 
e deixou os filhos Tamyres e Samuel, além de familiares. 

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

HELENA MARIA SCAGION
Faleceu em Tietê, em 17 de março, Helena Maria Scagion aos 

66 anos. Falecida era solteira e deixou familiares. 
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 

sepultado em jazigo da família.

TEREZA OLÍVIA LUVIZOTTO BETTE
Faleceu em Cerquilho, em 17 de março, Tereza Olívia Luvizot-

to Bette aos 89 anos. Falecida era viúva e deixou o filho Antonio, 
além de familiares. 

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

MARIA JOSÉ DO ROSÁRIO GAIOTTO
Faleceu em Cerquilho, em 18 de março, Maria José do Rosário 

Gaiotto aos 80 anos. Falecida deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Crematório Unidas, em Piracicaba.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

JOÃO ALVES
Faleceu em Cerquilho, em 12 de março, João Alves aos 101 

anos. Falecido era viúvo de Assunta Doriguelo Alves e deixou os 
filhos José Osvaldo e Flavio Roberto, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Cristo Redentor Vila Pi-
res, em Santo André, sendo sepultado em jazigo da família.

ZULMIRA FERREIRA NETO
Faleceu em Cerquilho, em 11 de março, Zulmira Ferreira Neto 

aos 89 anos. 
Falecida era viúva e deixou os filhos José, Geraldo (in memo-

riam), Maria (in memoriam), Terezinha, Francisco, Benedito, João 
Carlos e Celso, além de familiares. 

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

ORLANDO VERILLO 
Faleceu em São Paulo, em 13 de março, Orlando Verillo aos 

71 anos.
Falecido era casado com Marlene Rodrigues Verillo e deixou 

os filhos Daniela e Danilo, além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 

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

LÁZARA CRISTINA GONÇALVES DE CAMARGO
Faleceu em São Paulo, em 13 de março, Lázara Cristina Gon-

çalves de Camargo aos 50 anos. Falecida era casada com José 
Maria Rodrigues de Camargo e deixou o filho José, além de fa-
miliares. 

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

GENTIL FERREIRA FRANÇA
Faleceu em Tietê, em 14 de março, Gentil Ferreira França aos 

75 anos. 
Falecido era casado com Teresa Barbosa França e deixou os 

filhos Vanderci, Valdemir, Doris, Osmar, Lázaro, Ivonete, Claudi-
neia, Claudia e Catia, além de familiares. 

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

WALTER COSMO DE MELO
Faleceu em Cerquilho, em 14 de março, Walter Cosmo de 

Melo aos 91 anos.
Falecido era viúvo de Maria Feliciano de Melo e deixou os fi-

lhos Fátima, Maria das Neves, Sueli, Elenir, Paulo e Elaine, 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.

LUCIO CARDOSO 
Faleceu em Cerquilho, em 15 de março, Lucio Cardoso aos 

56 anos. 
Falecido era casado com Otilia Romanegue Cardoso e deixou 

os filhos Tatiane, Luiz Felipe e Keli, 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.

FALECIMENTOS

CIDADÃO-REPÓRTER 1

Nas últimas semanas, es-
tabelecimentos comerciais de 
Tietê, instalados no Centro e 
localidades próximas, acaba-
ram sendo alvos de crimino-
sos. 

Diante da sensação de in-
segurança e impunidade vivi-
da pela população, um muní-
cipe entrou em contato com o 
Departamento de Jornalismo 
do Nossa Folha para solicitar 
informações junto à Secreta-
ria Municipal de Trânsito e 
Segurança sobre o funciona-
mento das câmeras de moni-
toramento na cidade. 

“Estamos com medo do 
que Tietê tem vivenciado 

nestes últimos dias, com ata-
ques ao comércio da cidade. 
Acredito que as câmeras de 
monitoramento são uma das 
ferramentas fundamentais 
para combater a criminalida-
de e ajudar nas investigações 
de indivíduos suspeitos. Por 
isso, sugiro que a Prefeitura 
instale outras delas na região 
central e, também, nas entra-
das e saídas da cidade”, co-
mentou o cidadão. 

De acordo com o secre-
tário municipal de Trânsito 
e Segurança, Nilson Bertola, 
a princípio, as câmeras de 
monitoramento têm operado 
somente no Centro da cidade, 

com oito câmeras na praça 
dr. Elias Garcia, sendo uma 
em cada esquina na praça, e 
quatro câmeras no interior 
do jardim. 

“Por ora, o sistema está 
fixado apenas no Centro da 
cidade, sendo que a coloca-
ção de pontos nas saídas de 
Tietê será implantada nas 
próximas etapas do projeto”, 
revelou Nilson Bertola.

Ainda conforme explicou 
o secretário municipal de 
Trânsito e Segurança, a títu-
lo de informação, imagens 
captadas e geradas pelas câ-
meras instaladas na região 
central da cidade, já foram 

enviadas para a Polícia Civil, 
com o intuito de auxiliar nas 
investigações em andamento 
nos inquéritos policiais, os 
quais apuram as infrações 
penais e sua autoria conside-
rando as ações criminosas de 
que foram alvos, recentemen-
te, estabelecimentos comer-
ciais localizados no Centro 
da cidade, além de pequenos 
acidentes e pessoas em atitu-
des suspeitas.

Depois dos roubos e furtos dos últimos dias, outra cobrança pede pela instalação de aparelhos de filmagem na saída e na entrada de Tietê

Munícipe questiona monitoramento por câmeras
Denival de Lima

Aeroclube esclarece ação fiscalizatória da GCM e da Vigilância
CIDADÃO-REPÓRTER 2

No domingo, 14 de março, 
enquanto ocorria a prática de 
salto de paraquedismo no Ae-
roclube de Tietê, uma denún-
cia apontou, supostamente, 
uma aglomeração no local, o 
que levou a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) e a Vigilância 
Sanitária ao espaço desporti-
vo, localizado próximo à Fait. 

Este fato acabou reper-
cutindo nas redes sociais e 
levantou algumas polêmicas 
sobre o ocorrido. Por isso, o 
jornal Nossa Folha entrou 
em contato com o Aeroclu-
be de Tietê, o qual prestou 
esclarecimentos por meio do 

diretor-tesoureiro e gestor de 
segurança operacional, Sér-
gio Sanchez.

De acordo com Sanchez, 
não houve aglomeração no 
local. “No domingo, 14 de 
março, nas dependências do 
Aeroclube, localizado no Ae-
ródromo Municipal de Tietê, 
foi realizada a prática des-
portiva de salto de paraque-
dismo. Neste espaço aéreo, 
havia uma área reservada 
para tal atividade. Portanto, 
não houve, em momento al-
gum, convites ou anúncios 
divulgando tal atividade, 
mas, mesmo assim, a ação 

atraiu um número de pessoas 
ao recinto do aeródromo, que 
se espalhou por uma área 
de aproximadamente 10 mil 
metros quadrados, o que, no 
meu entendimento, não ca-
racteriza aglomeração”.

Contudo, após denúncia, 
os agentes da GCM e da Vi-
gilância Sanitária comparece-
ram ao Aeroclube e solicita-
ram que as atividades fossem 
paralisadas e o público reti-
rado do local. “Guardas civis 
municipais acompanhados 
pela representante da Vigi-
lância Sanitária solicitaram a 
paralisação das atividades e 

a retirada das pessoas, o que 
foi prontamente atendido. 
Devo ressaltar que o Decreto 
Estadual estabelece a proibi-
ção das atividades esporti-
vas, entre outras, a partir de 
15 de março até 30 de março 
de 2021”, esclareceu Sérgio 
Sanchez.

Para se posicionar sobre 
o ocorrido, a GCM e a Vigi-
lância Sanitária, por meio da 
Assessoria de Imprensa da 
Prefeitura, também foram 
contatadas, mas, até o fecha-
mento desta edição, não ha-
viam respondido aos questio-
namentos.

Não houve anúncio nem convites divulgando 
a atividade desportiva, explicou o Aeroclube

Denival de Lima

Na praça central, há 
oito aparelhos de 

monitoramento, um em 
cada esquina e quatro, 
no interior do jardim



Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura, instala-
do na rua Presidente Kennedy, 
23, no Centro, disponibiliza 
vagas de modelista, técnico de 
Nutrição, nutricionista, fiscal, 
cortador de roupas, estagiário 
de Administração, estagiário 
de Química, estagiário de Au-
diovisual, costureira piloteira, 
açougueiro junior, tratorista, 
oficial de cozinha e analista 
de suporte junior. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo (15)3285-2887.

Ainda em Tietê, o Serviço 
Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto (Samae) seleciona 
currículos para os cargos de 
químico, cuja entrega pode 
ser realizada, mediante proto-
colo, no setor de atendimento 
da autarquia. A análise e a de-
cisão serão em 5 de abril.

A mesma autarquia tam-
bém contrata serviço de copa, 
cozinha e zeladoria, sendo 
que as provas práticas ocorre-
rão em 5, 6 e 7 de abril.

A XTM Sports Wear de Tie-
tê precisa de oficinas de cos-
tura com profissionais que te-
nham overloque ponto cadeia, 
galoneira e reta e que estejam 
instaladas em Tietê ou Cer-
quilho. As interessados po-
dem entrar em contato pelo 
WhatsApp (15)99107-3966.

Também em Tietê, há vaga 
para trabalhador rural/casei-
ro para residir no local e que 
tenha familiaridade com ser-
viços rurais, com possibilida-
de da esposa trabalhar como 
doméstica, diarista ou rural. 
Informações pelo WhatsApp 
(15)98133-5730.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários de 
Segurança do Trabalho, Enfer-
magem, Comunicação e Psi-
cologia, eletricista de autos, 
açougueiro/repositor, opera-
dor de máquinas CNC, dobra-
dor de chapas, soldador, auxi-
liar de cozinha PCD, auxiliar 
administrativo PCD, vende-
dor, cozinheiro chefe, auxiliar 
de mecânico de autos, veteri-
nário, tratorista, operador de 
retroescavadeira, auxiliar de 
produção, costureira(o), fono-
audiólogo(a), torneiro mecâni-
co/fresador, técnico de fusão 
e supervisor de operações.

Para mais informações, o 
telefone é o (15)3384-5652.

Também em Cerquilho, o 
Delta Supermercado contrata 
balconista de açougue e au-
xiliar de conservação. O cur-
rículo pode ser encaminhado 
através do link deltasuper.
gupy.io.

Já a Ortobom tem vaga 
para atendente feminino. Ca-
racterísticas exigidas são: ser 
comunicativa e com conhe-
cimento de Informática. As 
interessadas podem enviar 
currículo, com foto, para o en-
dereço eletrônico escritorio.
lojacerquilho@gmail.com.

Em Cerquilho, a SP Con-
gelados Indústria de Pães ad-
mite confeiteiro ou ajudante 
de padeiro com experiência. 
Candidatos devem enviar 
currículo para o WhatsApp 
(11)94070-6732.
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FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.

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

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

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

Divulgação

Marketing jurídico sem ferir o Código de Ética da OAB 
e dicas de conteúdo digital

No artigo de hoje trago um conteúdo dedicado aos advoga-
dos. Sobre Marketing Jurídico sem ferir o Código de Ética da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), eu convidei a jornalis-
ta Andréia Rodrigues para compartilhar algumas dicas sobre 
marketing digital.

Geruza do Santos: 
O marketing jurídico é 

praticamente a arte de gerar 
valor ao cliente e o advoga-
do deve fazer isso de forma 
honesta, construindo sua 
reputação no mercado com 
o intuito de se tornar autori-
dade no meio jurídico. Mas 
é importante frisar que ao 
advogado não é permitido a 
captação e sim a prospecção 
de cliente, pois a ética apre-
senta restrições quanto à pu-
blicidade. Por isso que, para o 
advogado, as publicações de-
vem estar sempre alinhadas 
apenas a um conteúdo infor-
mativo. 

A imprensa, por exemplo, 
é um espaço em que o advo-
gado pode criar notoriedade, 
tornando-se  autoridade onde 
está inserido, pois é permiti-
do participar de programas 
de TV e de Rádio; apresentar 
artigo de opinião; participar 
de eventos públicos, como palestrantes; e utilizar da internet 
para a criação de blogs e redes sociais, como o Instagram, o 
Facebook e o YouTube. 

Como podemos perceber, fazer marketing jurídico não é 
tarefa fácil, pois exige comprometimento e ações que efetiva-
mente gere bons resultados. É importante realizar o marketing 
jurídico sem infringir o Código de Ética da OAB, aplicando um 
marketing mais moderno, o qual consiste em conectar com o 
cliente e ser útil ao trazer informações que gerem soluções. 

 Andréia Rodrigues:
Dicas: Conceituando um pouco e abordando o assunto de 

maneira geral, começo com uma ressalva: marketing é marke-
ting e sua essência deve prevalecer no ambiente on ou offline. 
Neste momento e daqui para frente, estar presente no ambiente 
digital é quase uma obrigatoriedade, inclusive para marcar pre-
sença e manter o seu negócio vivo e atuante, dadas as circuns-
tâncias que vivemos. 

No ambiente digital, as redes sociais são excelentes ferra-
mentas para ajudar o empreendedor, profissional liberal e em-
presa a impulsionar seu negócio, promover sua marca e esta-
belecer o relacionamentos com seu nicho. Para que isso ocorra, 
é importante que algumas etapas sejam seguidas, mesmo sa-

bendo que não existe “receita pronta”, você ou seu negócio são 
únicos e isso deve prevalecer sempre. Às vezes, o que deu certo 
para um, pode não dar certo para o outro. Cada caso e necessi-
dade devem ser analisados e aí traçada uma jornada. 

1º) Tenha um propósito: saber o que te motiva a estar em 
uma rede social vai te ajudar a planejar as suas ações.  Exemplo: 

eu quero ajuda a resolver “do-
res” ou ajudar a resolver uma 
dúvida ou  problemas; descu-
bra o seu DNA.

2º) Seja ético em tudo que 
fizer. Este tópico dispensa co-
mentários.

3º) Tenha um planejamen-
to, pois, barco que não sabe 
para onde vai, qualquer vento 
serve, além de uma estraté-
gia. Juntos, eles vão te ajudar 
a identificar o momento e em 
qual ferramenta você deve in-
gressar.

4º) Só diversifique os ca-
nais apenas quando estiver 
certo que vai dar conta de 
manter uma frequência sadia 
e constância.

5º) Conheça seu público 
e saiba como se comunicar 
com ele. Nada de fazer o que 
te agrada. Precisa saber en-
tender o que o seu público 
quer e precisa e não deixar de 

interagir; 
6º) Nada de bipolaridade. Seja fiel aos seus princípios e con-

ceitos. Isso serve para pessoas e marcas. Novamente, nada de 
fazer ações que deram certo para outros. Encontre o seu jeito e 
não se perca.

7º) Sim, você vai errar! Por isso, teste e teste e busque me-
lhorar sempre. A cada iniciativa tomada você estará mais perto 
dos seus objetivos.

8º) Quando não souber como fazer, busque ajuda. Existem 
cursos disponíveis (alguns, gratuitos) que vão te ajudar a enten-
der como manter uma presença interessante que engaje e renda 
frutos ou, no mínimo, que te faça entender como funcionam as 
ferramentas para, se for o caso, delegar ou contratar alguém 
que faça o trabalho para você.

Não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para rea-
lizar uma indicação de livro, pois, acredito que conhecimento 
nunca é demais. Para quem deseja aprofundar neste assunto, 
o “Marketing na Era Digital”  - Conceitos, plataformas e estra-
tégicas”, de Martha Gabriel e Rafael Kiso, pela editora Atlas. Ele  
possui uma linguagem prática e didática e seus autores, além de 
experts no assunto, contribuem para o crescimento e evolução 
das pessoas.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Fotos dvulgação

Geruza Flávia dos 
Santos, especialista em 
Direito Previdenciário

(OAB/SP 266.012)

Andréia Rodrigues
é jornalista e 

especialista em 
Marketing Digital

Municípios divulgam novas 
oportunidades de emprego

VAGAS



6 Sexta-feira, 19 de março de 2021 Nossa Folha . 61 anos

A ponta-direita e a ponta-esquerda da categoria Adulto não aceita ver os jogadores levarem para fora da quadra a rivalidade entre os times

Gaby Santos se define como uma atleta esforçada
Arquivo pessoal

HANDEBOL

VOLEIBOL

Gabriela Lazarin dos San-
tos é a vigésima oitava entre-
vistada do jornal Nossa Folha 
na série especial dedicada aos 
atletas do handebol, comanda-
dos pelos treinadores Fábio Vi-
dotto Beloto e Gustavo Prado.

Mais conhecida pelo apeli-
do Gaby, esta tieteense nasceu 
em 19 de abril de 1999. É filha 
de Andréa Aparecida Lazarin 
dos Santos e Luis Gabriel Al-
ves dos Santos e tem uma irmã 
chamada Bianca.

Cursa Ciências Contábeis 
na Universidade Paulista, a 
Unip. No handebol, joga como 
ponta-direita e ponta-esquer-
da pela categoria Adulto.

Entre os títulos conquista-
dos estão: 

2011 - campeã da Liga de 
Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) pela categoria 
Mirim.

2014 - campeã da Liga de 
Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) pela categoria 
Cadete e 4º lugar na Lhesp 
pela categoria Adulto.

2015 - vice-campeã nos Jo-
gos Regionais e Jogos Abertos 
e 3º lugar na Lhesp pela cate-
goria Cadete.

2016 - campeã na Lhesp 
pela Copa dos Campeões pela 
categoria Juvenil e 3º lugar nos 
Jogos Abertos.

2017 - campeã da Lhesp 
pela categoria Juvenil, vice-
-campeã da Lhesp pela cate-
goria Adulto, vice-campeã da 
Copa dos Campeões pela ca-
tegoria Juvenil e 3º lugar nos 
Jogos Abertos.

2018 - campeã do Jogos 
Regionais e 3º lugar na Copa 
Lhesp.

2019 - campeã da Copa 
Lhesp, vice-campeã da Copa 
Lhesp pela categoria Junior, 
vice-campeã dos Jogos Regio-
nais, 3º lugar na Copa Lhesp, 
Torneio Internacional 10 anos 
e Jogos Abertos.

2020 - 2º lugar na Copa 
Lhesp pela categoria Adulto. 

 
NOSSA FOLHA - Enquanto 

atleta, como você se define?
GABRIELA - Esforçada. 

Entendo que este é o requisi-
to básico para todo atleta, de 
qualquer categoria e qualquer 
esporte. Sem essa condição, o 
objetivo a ser alcançado fica 
difícil. Por isso, a força de von-
tade faz toda a diferença na 

vida de uma pessoa. O esfor-
ço define o tipo de pessoa que 
você é, tanto dentro, quanto 
fora das quadras.

 
NOSSA FOLHA - Como foi 

seu início na equipe? Teve al-
guma influência?

GABRIELA - Comecei a jo-
gar quando eu tinha 10 anos. 
O técnico do time, Fábio Vidot-

to Beloto, era meu professor 
de Educação Física na escola e, 
na época, ele comentou sobre 
o projeto e convidou os alunos 
para participar. Como o local 
era perto da minha casa, fui 
fazer alguns treinos e gostei 
logo de cara. Tanto que per-
maneço até hoje.

 
NOSSA FOLHA - O que 

você mais ama e mais odeia 
quando está nas quadras?

GABRIELA - O que eu mais 
gosto é da vibração e da emo-
ção da torcida e do time du-
rante os jogos. O apoio das 
pessoas fortalece quem está 
em quadra, ainda mais quando 
é um jogo importante, como 
uma classificatória ou uma fi-
nal. O que mais odeio é o fato 
de algumas pessoas levarem 
para fora da quadra a rivalida-
de que precisamos ter no jogo.

 
NOSSA FOLHA - Quais são 

os maiores desafios pessoais 
neste esporte?

GABRIELA - Para mim é 
um difícil conciliar os dias e 
horários da faculdade, traba-
lho e treinos. Mas sempre dou 
um jeito de comparecer para 
manter o físico de jogo em dia.

 
NOSSA FOLHA - Qual é a 

importância dos treinadores 
Fábio e Gustavo?

GABRIELA - Fábio e Gus-
tavo são dois ótimos técnicos, 
imprescindíveis no time e de 
muita experiência. Fábio sem-
pre passa bons treinos táticos 
e dá uns puxões de orelha 

quando necessário. Gustavo 
passa mais a parte técnica e 
nos prepara bem fisicamente.

 
NOSSA FOLHA - Qual 

oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

GABRIELA - O handebol 
me proporcionou viver a emo-
ção de participar de inúmeros 
campeonatos locais e estadu-
ais, além de fazer muitas ami-
zades e conhecer várias pesso-
as e lugares diferentes.

 
NOSSA FOLHA - Quais ex-

pectativas você tem em rela-
ção às competições em um 
cenário pós-pandemia?

GABRIELA - Depois que a 
pandemia terminar, eu espero 
que o handebol volte mais for-
te do que nunca, em todos os 
aspectos. Infelizmente, muitos 
times e lugares não estão con-
seguindo se manter por conta 
desse surto. Espero que, quan-
do tudo isso acabar, o han-
debol se reerga, que os times 
venham mais fortes e que este 
esporte seja mais valorizado 
nacional e internacionalmente. 
Mal posso esperar para voltar 
a competir!

Gaby é filha de Andréa e Luis Gabriel 
e tem uma irmã, a Bianca

Annelize teve a influência dos pais para ingressar no esporte
O jornal Nossa Folha pros-

segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
da cidade de Tietê, treinadas 
por Gera Foltran.

Por ordem de sorteio, a tri-
gésima segunda entrevistada é 
Annelize Zani Santos. 

Nascida em 8 de abril de 
2009, em Piracicaba, é filha de 
Erica Kely Zani Santos e Janes 
Cláudio dos Santos e tem duas 
irmãs Beatriz Zani Santos e 
Lara Zani Santos. 

Estuda no Colégio Objeti-
vo e, no voleibol, atua como 
levantadora da categoria Ini-
ciante.

Como iniciante, os títulos 
são seu grande objetivo, além 
da evolução da qualidade téc-
nica. Seu ídolo do voleibol são 
dois: Ricardo Lucarelli de Sou-
za e a irmã Beatriz.

NOSSA FOLHA - Defina-se 

como atleta em uma frase?
ANNELIZE - Posso afirmar 

que a minha definição em uma 
frase mistura: saber lidar com 
a competitividade, se esforçar 
fisicamente, superar limites, 
suportar a pressão psicológica, 
enfrentar a frustração e treinar 
durante horas seguidas.

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

ANNELIZE - Comecei a trei-
nar com sete anos, mas, desde 
pequena, já era muito apaixo-
nada pelo vôlei. A influência 
vem dos meus pais, que joga-
ram  e, hoje, são árbitros de 
vôlei, além da minha irmã, que 
ainda joga.

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

ANNELIZE - Em meu pon-
to de vista, é saber atuar em 
equipe.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz das quadras?

ANNELIZE - O meu primei-
ro jogo. Inesquecível!

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

ANNELIZE - Quando o téc-
nico Gera anunciou que iria 
parar com os treinos em razão 
da pandemia da covid -19.

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

ANNELIZE - A importância 
é muito grande, porque ele me 
ensinou a jogar vôlei, além de 
todas as técnicas deste espor-
te. Sei que, ainda, tenho mui-
to o que aprender, principal-
mente com ele, que é incrível, 
gentil, carinhoso, entre muitas  
outras qualidades.

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

ANNELIZE - Meu corpo e o 
meu psicológico. Ainda tenho 
muita insegurança.

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

ANNELIZE - É preciso saber 
conviver em grupo, é preciso 
saber perder e assumir as res-
ponsabilidades.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

ANNELIZE - Tenho apren-
dido o quanto nós precisamos 
dar valor para as coisas sim-
ples da vida.

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

ANNELIZE - O meu maior 
sonho é ser o orgulho da mi-
nha família, além de continuar 
jogando vôlei.

Annelize vai completar 12 anos e 
estuda no Colégio Objetivo

Arquivo pessoal

MEMÓRIA DO FUTEBOL

Conheça ou relembre alguns dos grandes craques de Tietê
Tietê completou 179 anos 

de fundação em 8 de março e, 
ao longo destas décadas, re-
velou verdadeiros craques no 
futebol.

Entre eles, está Oscar de 
Almeida, que chegou a inte-
grar o Selecionado Paulista 
de 1916, ao lado de Rubens 
Sales, Artur Friedenreich, 
Silvio Lagreca, Casemiro do 
Amaral, Antônio Zecchi, Mac 
Lean, Hopkins e outros laure-
ados manejadores da pelota, 
nos jogos em disputa da Taça 
“Correio da Manhã”.      

Segundo consta no acervo 
de Acácio Ferraz, Tietê tinha 
ainda os irmãos Mário e Chico 
Moraes, sendo Mário contado 
como o melhor meia-esquer-
da de Tietê e considerado 
possuidor de um violento tiro. 

Tinha também os irmãos 
Floriano e Clóvis de Abreu, 
Lamartine Garcia, César Cruz, 
Plínio de Toledo (Toledinho), 
Aguinaldo de Almeida. 

João Gilberto Brochado 
(Betinho), por exemplo, foi 
apelidado de Baltazar e atuou 
com grande destaque na As-
sociação Atlética Francana, 
de Franca, em 1950; na As-
sociação Atlética Ferroviária 
de Araraquara, em 1951; no 
Botafogo Futebol Clube, de 
Ribeirão Preto, em 1952; no 
América Futebol Clube, de 
Belo Horizonte; e no Uberaba 
Esporte Clube, de Uberaba, 
em 1956. 

Brotero Assumpção este-
ve em atividade no Esporte 
Clube Noroeste, de Bauru, 
ajudando este clube a subir a 
Divisão Especial da Federação 
Paulista de Futebol (FPF) em 
1953; esteve no Botafogo Fu-
tebol Clube, de Ribeirão Preto, 
em 1956; no Clube Atlético 
Taquaritinga, em 1957.   

Já João Alves Mariano, o 
popular Baiano, foi um fute-
bolista perfeito. Hábil fintador 
e atirador, jogava em todas as 

posições. Incontestavelmente, 
era uma das mais legítimas 
glórias do futebol tieteense. 
Além de ter emprestado o 
seu indispensável concurso a 
todas associações esportivas 
que apareceram em Tietê, de 
1915 a 1920, atuou, notada-
mente, junto ao Comercial Fu-
tebol Clube. Também chegou 
a vestir o uniforme da Asso-
ciação Atlética São Bento da 
capital, no campeonato APEA, 
ao lado de Feitiço, Aprá, Bar-
tho, Colombo, Brás e outros 
campeões paulistas. 

Ênio Pasquali apareceu no 
juvenil do Comercial, que ti-
nha admirável conjunto que 
foi um modelo de disciplina, 
de justo orgulho para os seus 
fundadores e que tantas ve-
zes emocionou a torcida local 
com espetáculos verdadeira-
mente eletrizantes. Ênio se 
tornou um centroavante com-
pleto, tanto que teve a oportu-
nidade de defender o pujante 

onze do Esporte Clube XV de 
Novembro de Piracicaba, ao 
lado de Manuelito, Petronio, 
Monaco, Aureo, Alcides, Leti e 
outros craques quinzistas. 

Em 1936, jogou pelo Clube 
Independente de Santo Anas-
tácio. Ao residir em Assis, 
Ênio atuou, com brilho, na As-
sociação Atlética Assisense. 

Orlando Bismara (Landico 
Bismara), o mignon dianteiro 
do Comercial Futebol Clube e 
meia-direita de grandes pre-
dicados técnicos, deixou Tie-
tê, sua terra natal, em 1920. 
Transferiu-se para Sorocaba, 
onde se transformou no atle-
ta número 1 em sua posição 
em campos sorocabanos, es-
pecialmente no antigo Veló-
dromo. 

Era o famoso meia-direita 
do Esporte Clube Sorocabano, 
time que, naqueles tempos, 
era o cobra do Velódromo, 
com uma equipe que tor-
nou-se campeã por três anos 

consecutivos em toda a Soro-
cabana. Nele jogavam: Landi-
co Bismara, Virgílio, Caputti, 
Gué, Faé, Eugênio, Zé Gato, 
Amaral, Almofadinha, Nenê e 
Robertinho. Em 11 jogos dis-
putados, Landico marcou 19 
gols. Contra o São Bento, fez 
três de cabeça e, ao terminar 
a grande partida, saiu carrega-
do pelos torcedores.   

Dinote Cruz foi um futebo-
lista completo. Em 1912, sur-
giu no futebol tieteense, inte-
grando a Sociedade Esportiva 
Tieteense, um dos primeiros 
grêmios fundados na cidade. 
Nesse mesmo ano, no posto 
de goleiro, estreou na Escola 
Americana em São Paulo. Em 
1913, apareceu na mesma po-
sição no quadro secundário 
do Mackenzie College. 

Posteriormente, passou a 
atuar como médio-esquerdo  
na equipe principal da mesma 
Associação Atlética Macken-
zie, agremiação considerada, 

na época, como uma das mais 
pujantes da capital paulista. 

Como médio-esquerdo 
brilhou em todos os jogos do 
campeonato paulistano, so-
bretudo na peleja com o Bota-
fogo de Futebol e Regatas do 
Rio de Janeiro. Logo, passou 
a formar uma das zagas mais 
sólidas de São Paulo com o 
extraordinário Luiz Palamone.  

Por ocasião das férias, Di-
note Cruz tomava parte nas 
batalhas que os estudantes 
organizavam. Jogava como 
centro médio na posição que 
era um verdadeiro baluar-
te. Jogou também pelo Clu-
be Atlético Tieteense local e 
disputou várias partidas pelo 
Comercial Futebol Clube, 
quando, na linha, tornou-se 
um verdadeiro tormento para 
as defensivas contrárias. Na 
zaga, formou com Alberto 
Alhiano uma muralha, da qual 
todos os esportistas se recor-
dam com saudades.
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

Francisco Cunha Evange-
lista, popular Xixico, é um 
craque que deixou saudades 
e inúmeras recordações. Nas-
cido em Cubatão, em 10 de 
abril de 1945, o filho de Mer-
cedes e Salvador Evangelista, 
Xixico, certamente, é um dos 
únicos jogadores na história 
do futebol de Tietê e região 
que jamais será esquecido. 

Com talento incrível, tor-
nou-se um ídolo e chegou 
até a jogar no Santos Fute-
bol Clube, de Pelé. Por aqui, 
brilhou, gloriosamente, no 
futebol na década de 1960 e

marcou época no Comercial 
Futebol Clube e na Associação 
Mocidade Atlética (AMA), ten-
do, posteriormente, passado 
pelo Regatas; Associação Es-
portiva São José, de Cerquilho; 
XI de Agosto, de Tatuí; Bangu, 
do Rio de Janeiro; Guarani, de 
Campinas; São Bento, de So-
rocaba; Botafogo, de Ribeirão 
Preto; e, finalmente, no glorio-
so Santos Futebol Clube.

Xixico faleceu em 25 de 
março de 1996 e deixou a 
esposa Maria Cleide Cardia 
Evangelista e a filha Ana Lui-
za. Com elas, ele vivia em uma 
propriedade no bairro Man-
dissununga, em Tietê. Vale 
destacar que, no bairro Povo 
Feliz, existe um campo society 
denominado Francisco Cunha 
Evangelista (Xixico), projeto de 
autoria do então vereador Pal-
miro Belotto Franzini.

Xixico também foi lem-
brado no 1º Encontro dos 
Santistas de Tietê, quando os 
organizadores do evento lhe 
prestaram singela homena-
gem. Tenho orgulho de dizer 
que conheci Xixico. Uma pena 
ele não ter permanecido no 
Santos e ter falecido tão jo-
vem. 

Em Tietê, em todos os cam-
peonatos da época, Xixico era 
muito disputado. Certa vez, 
dois times fizeram um sorteio 
para ver quem ficaria com o 
craque em sua equipe, mas, 
ao final, ele decidiu não jogar 
para nenhum dos times. 

Quando se lembra de Xi-
xico também vem à cabeça 
Valtinho Goldoni e Mazolinha. 
Este trio era demais! Xixico 
tornou-se um mestre nos dri-
bles, no corta-luz, no chute de 
efeito e no domínio da bola. 
Foi considerado um dos mais 
aclamados craques do nosso 
futebol. 

Valtinho Goldoni era um 
ponta-esquerda incrível. Sem-
pre teve a magia e o talento 
nos pés e uma excepcional 
aptidão de jogar futebol com 
garra. Atleta de dribles des-
concertantes e de jogadas de 
criatividade, sempre deu o seu 
melhor em campo. Também 
fez testes em vários times da 
Primeira Divisão, mas preferiu 
ficar com a vida da Odontolo-
gia em Tietê.

E tem Mazolinha! Lembro-
-me como se fosse hoje quan-
do ele mudou-se da Represa, 
de Cerquilho, para minha rua, 
a Professor Francisco de Assis 
Madeira, no Centro de Tietê. 
Como era meu vizinho, certa 
vez, tive oportunidade de levá-
-lo para assistir a uma partida 
no campinho que existia na 
avenida Fernando Costa (Beira-
-Rio), perto do Clube Regatas.

Pouco antes do início da 
disputa, Mazolinha estava 
sentado para acompanhar a 
partida e, quis o destino, que 
um dos nossos atletas faltasse 
naquele dia. Foi ali o momento 
para chamá-lo para completar 
a equipe e, nos primeiros pas-

sos, Mazolinha já começava a 
apresentar sua habilidade in-
crível com a bola. Tanto que, 
naquela ocasião, conseguiu 
marcar Caruncho, centroa-
vante titular do Comercial, na 
época.

Dali em diante, Mazolinha 
brilhou cada vez mais. Da li-
nha formada com Liminha, 
Xixico, Cadi e Valtinho até os 
campos do Paulista de Jundiaí 
(Primeira Divisão), passando 
pelo Palmeiras e, depois, Pa-
raná, Mazolinha só cresceu e 
jogou até no Palermo, clube de 

futebol italiano.
Mas até hoje tenho a curio-

sidade de saber: onde anda 
você, Mazolinha? Nunca mais 
soube nada a seu respeito, 
mas jamais me esqueci de 
suas jogadas espetaculares, de 
qualidades inquestionáveis. 

Aliás, quanto esportista 
bom o Comercial fez nascer! 
Infelizmente, tudo vai acaban-
do! As pessoas vão partindo, o 
mundo vai seguindo e, quando 
percebemos, estamos nós aqui 
lembrando, com saudade, de 
um período realmente ilumi-

nado e inesquecível.
PIADINHA DA SEMANA 

- O português foi saltar de pa-
raquedas e o instrutor orien-
tou:

- “Quando chegar o mo-
mento, você puxa as duas cor-
dinhas. Se uma falhar, terá a 
outra. Quando você pousar, 
também vai ter um jipe lá em-
baixo te esperando”.

O português saltou, as 
duas cordinhas falharam e ele 
disse:

- “Só falta o jipe não estar 
lá embaixo”.

Francisco Cunha 
Evangelista,

popular Xixico REGATAS - DÉCADA DE 1970
Em pé: Ari, Salvador, Darci, Laércio, Butina e Lisie

Agachados: Zé Augusto, Rogério, Zica, Xixico e Ramom

O Serviço Autonônomo Municipal de Água 
e Esgoto (Samae), trabalhando para você, in-
forma aos interessados que está selecionan-
do currículo para o cargo de Químico.

A entrega pode ser realizada, mediante 
protocolo, diretamente no Setor de Atendi-
mento da autarquia. A análise e a decisão se-
rão em 5 de abril de 2021.

Informa, ainda, que contrata serviço de 
copa, cozinha e zeladoria e que as provas 
práticas serão realizadas nos dias 5, 6 e 7 
de abril. O critério eleito para desempate é a 
idade do candidato.

COMUNICADO
O diretor técnico de Departamento do Departamento de 

Descentralização do Desenvolvimento, da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que será 
realizada a alienação de 46 (quarenta e seis) animais bovinos, 
das 9 às 11 horas, de 13/04/2021, através do site http://lei-
loes.iz.sp.gov.br/tiete. Mais informações pelo (15)3282-1000 
ou kmrduarte@sp.gov.br. Havendo mais de um interessado, 
o critério de desempate será o de melhor oferta. 

Processo SAA-PRC-2021/02460.
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Brasileiro está entre o povo 
mais solitário do mundo

PANDEMIA

Os brasileiros são o povo 
que mais se sente solitário, 
conforme pesquisa feita pelo 
Instituto Ipsos, que ouviu 23 
mil pessoas de 28 países, e 
divulgada pela BBC Brasil.

De acordo o levantamen-
to, realizado entre 23 de 
dezembro de 2020 e 8 de 
janeiro deste ano, 50% das 
mil pessoas entrevistadas no 
Brasil disseram sentir solidão 
“muitas vezes”, “frequente-
mente” ou “sempre”.

O percentual é o maior en-
tre todas as populações ouvi-
das pela pesquisa, feita pelo 
Instituto Ipsos. Em segundo 

lugar vieram os turcos, com 
46%, seguido pelos indianos 
(43%) e pelos sauditas (43%).

Na outra ponta do 
ranking, os holandeses são 
o povo que menos sofre de 
solidão (15%), seguidos pelos 
japoneses (16%) e poloneses 
(23%).

Além disso, 52% dos par-
ticipantes da pesquisa no 
Brasil afirmaram que esse 
sentimento de solidão cres-
ceu nos últimos seis meses, 
pois 21% deles disseram que 
o último semestre deve im-
pactar em sua saúde mental 
no futuro.

No mundo, estima-se que a doença atinja 176 milhões de mulheres, causando até mesmo infertilidade

Endometriose afeta sete milhões de brasileiras

Março é o Mês Mundial de 
Conscientização sobre a En-
dometriose, doença que afeta 
176 milhões de mulheres em 
todo o mundo e aproximada-
mente sete milhões no Brasil. 
A endometriose é comum en-
tre as mulheres em período 
fértil e provoca dores, descon-
forto e  infertilidade. 

A endometriose é uma 
doença ginecológica benigna 
e crônica caracterizada pela 
presença de tecido endome-
trial, que reveste o útero, fora 
do órgão. Ela atinge mulheres 
em período reprodutivo devi-
do à alta exposição ao estro-
gênio, hormônio responsável 
pelo controle da ovulação e 
pelo desenvolvimento de ca-
racterísticas femininas. A ida-
de, a primeira menstruação 
precoce, a menopausa tardia, 
histórico familiar de primeiro 
grau, sedentarismo, dieta e 
nunca ter engravidado são al-
guns dos fatores de risco.

Segundo o ginecologista 
José Moura, além de gerar do-
res e incômodo, o problema 
tem uma forte relação com 
a infertilidade. De 25% a 50% 

das mulheres inférteis apre-
sentam endometriose e a in-
fertilidade é comum entre 30% 
a 50% das pacientes com a 
doença. “Uma alternativa para 
essas pacientes é o tratamen-
to cirúrgico de endometriose 
para melhora da infertilida-
de”, revelou o ginecologista.

 Ainda de acordo com o 
médico José Moura, sinais são 
variados. Alguns como a cóli-
ca podem passar despercebi-
dos, no entanto, a doença tem 
sintomas específicos como: 
dores pélvicas crônicas; dor 
durante as relações sexuais; 
alterações intestinais como 
distensão abdominal, consti-
pação intestinal, sangramento 
nas fezes e dores em região 
do ânus durante o período 
menstrual; alterações uriná-
rias como disúria, hematúria, 
polaciúria e urgência miccio-
nal no período menstrual e 
infertilidade. 

 A presença dos sintomas e 
o exame físico são suficientes 
para suspeitar da doença, mas 
alguns exames são usados 
para confirmar a existência da 
patologia. “Exames de imagem 

como ecografia transvaginal 
com preparo intestinal e res-
sonância magnética de pelve 
ajudam a fechar o diagnósti-
co, já que conseguem detectar 
a tal patologia. A videolapa-
roscopia está sendo indicada, 
atualmente, naqueles casos 
em que os exames de imagem 
estão normais e ocorre falha 

no tratamento clínico”, disse o 
ginecologista Moura.

 Inicialmente, é indicado o 
tratamento clínico, com o in-
tuito de controlar os sintomas 
e melhorar o quadro clínico. 
“Como opções de tratamen-
to, podemos lançar mão de 
algumas medicações como 
anticoncepcionais: contendo 

apenas progestagênios, po-
dendo ser oral, intramuscular 
e até mesmo o DIU hormonal 
ou implante hormonal, pílulas 
combinadas de estrogênio e 
progesterona”, explicou Mou-
ra. Alguns tratamentos adju-
vantes podem ser oferecidos 
às pacientes como fisioterapia 
do assoalho pélvico, acupun-
tura e uso de analgésicos.

No caso de falha do trata-
mento clínico, não reduzindo 
os sintomas, é recomendada a 
cirurgia. “A intervenção é indi-
cada para remoção completa 
de todos os focos de endo-
metriose, com intuito de res-
taurar a anatomia e preservar 
a função reprodutiva”, infor-
mou o médico ginecologista. 

É importante ressaltar que 
a doença não tem cura nem é 
possível preveni-la. Porém, é 
imprescindível que haja um 
acompanhamento ginecoló-
gico. “É importante individu-
alizar as pacientes e avaliar a 
melhor forma de tratamento, 
com intuito de alívio comple-
to dos sintomas e preservar 
a fertilidade. Essas pacientes 
devem ser bem avaliadas e 

acompanhadas ambulatorial-
mente”, salientou. 

MITOS SOBRE A DOENÇA 
- Apesar do acesso às informa-
ções, muitas mulheres ainda 
acreditam em mitos relaciona-
dos à endometriose. Confira:

Endometriose é uma do-
ença causada pelo aumento 
do fluxo menstrual (mito)

Na verdade, a endometrio-
se depende do hormônio fe-
minino produzido pelo ovário, 
o estrógeno, para seu desen-
volvimento. Esse mesmo hor-
mônio é produzido pelo teci-
do gorduroso, mesmo sendo 
uma forma menos ativa, o que 
favorece uma piora da doença. 
Além disso, a doença está as-
sociada à predisposição gené-
tica, estilo de vida e queda do 
sistema imunológico.

A doença está diretamen-
te ligada ao desenvolvimento 
do câncer no ovário (mito)

Não existe essa associação, 
embora a endometriose possa 
aumentar a chance de desen-
volver um cisto pequeno. Não 
é comum um tratamento da 
endometriose para prevenir o 
câncer de ovário.

Divulgação Nossa Folha

Laço amarelo conscientiza sobre o diagnóstico
e o tratamento da doença 

Dados do estudo Action IO 
mostram que 68% das pesso-
as com obesidade gostariam 
que os profissionais de saúde 
iniciassem conversas sobre o 
controle de peso durante as 
consultas. O que serve de aler-
ta para a Campanha Mundial 
de Combate à Obesidade, que 
ocorre durante este mês de 
março, uma vez que, de acor-
do com o Ministério da Saúde, 
55,7% da população adulta do 

Brasil estão com excesso de 
peso e 19,8% têm obesidade.

“A pessoa com obesidade 
pensa que a culpa é toda dela, 
e isso muitas vezes retarda ela 
a buscar ajuda de um profis-
sional de saúde e faz com que 
a pessoa, às vezes, passe anos 
sem auxílio”, afirmou a endo-
crinologista Rocio Coletta. 

Ainda segundo o estudo, 
oito em cada 10 pessoas com 
obesidade acreditam que per-

der peso é sua responsabili-
dade individual e passam seis 
anos tentando emagrecer an-
tes de procurar ajuda médica. 

A desinformação atinge, 
também, as pessoas que con-
vivem ao redor, uma vez que 
a obesidade costuma ser rela-
cionada tão somente a deslei-
xo alimentar e sedentarismo, 
o que não é verdade. Existem, 
também, fatores genéticos, ter 
metabolismo mais lento ou 

alterações hormonais, seden-
tarismo, ingestão maior de ali-
mentos mais calóricos, uso de 
certas medicações. Até mesmo 
fatores psicológicos podem 
desencadear a doença. 

A médica Rocio destacou 
que em 95% ou mais das pes-
soas com obesidade as causas 
são múltiplas. A endocrinolo-
gista é enfática: “As pessoas 
dizem que é ‘só fechar a boca 
e está tudo certo. Quando qui-

ser, emagrece’. Isso não é ver-
dade. A obesidade é uma do-
ença crônica, como o diabetes 
e a hipertensão, por exemplo. 
Boa parte dos indivíduos vão 
ter que cuidar disso o resto da 
vida”, afirmou. 

Com a pandemia do novo 
coronavírus, a discussão so-
bre o impacto da obesidade 
na saúde das pessoas aumen-
tou, uma vez que o excesso 
de peso é fator de risco para 

maior gravidade da covid-19. 
Segundo pesquisas, pacientes 
com obesidade têm 113% mais 
chances de serem hospitaliza-
dos pelo coronavírus. 

Assim como as causas são 
multifatoriais, o tratamento 
pode ter vários caminhos, em-
bora dieta e exercício físico se-
jam a base para qualquer pes-
soa, independente de utilizar 
medicação ou mesmo cirurgia 
para o tratamento.

Combate à obesidade ainda esbarra na falta de informação
INTUBAÇÃO EM UTIS

MARÇO AMARELO

Pandemia pode estar longe 
de terminar, segundo a OMS

MESMO COM VACINAS

O fim da pandemia pode 
estar mais longe do que se 
deseja, conforme explicou o 
diretor-executivo de emer-
gências da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), Mike 
Ryan, que afirmou que é 
“muito prematuro e não re-
alista” pensar que a pande-
mia do novo coronavírus vai 
acabar neste ano. Ele reve-
lou, ainda, que a luta contra 
a doença está melhor agora 
do que há 10 semanas, antes 
do início da vacinação. Entre-
tanto, é cedo para dizer que o 
vírus está sob controle.

O vírus está voltando a 

nos controlar e os números 
voltaram a aumentar nos úl-
timos dias. O que podemos 
conseguir neste ano de 2021 
é evitar hospitalizações e re-
duzir a mortalidade no mun-
do. Ao atingir esse objetivo, 
teremos o controle da pande-
mia”, explicou Mike Ryan. 

Já a líder técnica da en-
tidade mundial, Maria van 
Kerkhove, reforçou que não 
é possível prever o futuro, 
mas é possível adotar medi-
das para frear o vírus, como 
usar máscaras, evitar aglome-
rações e manter o distancia-
mento social.

Anemia é condição 
recorrente em crianças

DIMINUIÇÃO DAS HEMÁCIAS

A anemia é a condição na 
qual a concentração sanguí-
nea de hemoglobina se encon-
tra abaixo dos valores espera-
dos, tornando-se insuficiente 
para suprir as necessidades 
fisiológicas exigidas, segun-
do a Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

“A anemia pode ser de-
corrente da diminuição da 
produção, perdas ou aumento 
da destruição das hemácias. 
Existem diversos fatores que 
podem levar a esse quadro, 
como as carências nutricio-
nais, entre elas a deficiência 
de ferro, folato e vitamina 

B12, pois são micronutrientes 
essenciais para a produção 
e formação das hemácias”, 
comentou a médica pediatra 
especialista em Gastroente-
rologia e Hepatologia Infantil, 
Vilma Coan.  

Esse cenário reforça a ne-
cessidade de atenção das fa-
mílias, pois, muitas vezes, é 
necessária a suplementação 
devido à alimentação defi-
ciente. “Ir ao médico pediatra 
regularmente é uma das ma-
neiras mais efetivas de acom-
panhar a saúde e prevenir ou 
diagnosticar”, orientou a mé-
dica.



Valéria Velho fica em 1º lugar no Festival CCB

A compositora e poetisa 
Valéria Rodrigues Dias Velho, 
de Tietê, foi a vencedora do 
Festival CCB de Música e Po-
esia 2020/2021, promovido 
pelo Clube dos Compositores 
do Brasil.  Neste ano, segundo 
o CCB, foram inscritas 3.143 
músicas e 2.960 poesias. Das 
3.143 canções, os jurados se-
lecionaram 200 e, dentre es-
sas, estabeleceram uma nota 
de corte que resultou em 101 
músicas classificadas, de onde 
saíram as 10 primeiras classi-
ficadas, e só depois as três pri-
meiras colocadas:

1º lugar - Naturelando - Va-
léria Rodrigues Dias Velho;

2º lugar - Imensurável - Ro-
berto Carlos de Souza Silva;

3º lugar - Caipira Nato - 
Maria Gabriela Lourença de 
Sousa Andrade.

Além do júri, a votação po-
pular funcionou como se fosse 
um quinto jurado, acrescen-
tando uma visão mais demo-
crática ao julgamento. Devido 
à grande quantidade de po-

esias e à dificuldade em jul-
gá-las, o resultado foi adiado 
por três dias, sendo divulgado 
posteriormente.

BIOGRAFIA - Valéria Ro-
drigues Dias Velho, de apelido 
Lelinha, nasceu em Adamanti-
na, Estado de São Paulo, mas 
morou em Santo André e em 
Capivari. Aos 14 anos, mudou-

-se para Tietê quando o seu 
pai Norberto Dias - que era 
bancário, foi transferido para 
a Cidade Jardim para ocupar a 
função de subgerente da agên-
cia Banespa.

A filha de Terezinha de 
Jesus Rodrigues Dias e de 
Norberto Dias, falecidos há 
mais de 20 anos, frequentou 

a escola “Plínio Rodrigues de 
Morais”, em Tietê. Na época, 
foi matriculada na 8ª série do 
Ensino Fundamental.  

Pouco tempo depois, na 
mesma instituição de ensino, 
conheceu seu marido Eduardo 
Velho, que também era aluno 
recém-chegado da cidade de 
Santa Cruz do Rio Pardo. 

Trabalhou por 34 anos 
como oficial de justiça e, neste 
ambiente, desempenhou mui-
tos trabalhos voluntários que 
envolviam menores carentes.

Valéria tem a música como 
sua grande paixão desde os 13 
anos, quando fez sua primeira 
composição. Já foi premiada 
em concursos e festivais de 
poesia e música por todo o 
Brasil e, até mesmo, em even-
tos internacionais. Também 
tem músicas gravadas por Re-
nato Teixeira e Hugo Rafael, 
do Sambô, além de outros ar-
tistas como João Oliveira, Ra-
finha Acústico, Blubell, Kaká 
Rodrigues, Pedro Freire, Diego 
Luz, entre outros.

Divulgação

Compositora de Tietê tem a música como sua grande paixão desde os 13 anos, quando fez sua primeira letra
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Walter Duarte escreve livro 
sobre suas memórias

CERQUILHENSE

O município de Cerquilho 
recebeu na terça, 16 de março, 
a doação de 150 exemplares 
da obra Lembranças, escrita 
pelo cerquilhense Walter Anto-
nio Dias Duarte, a qual relata 
memórias vividas pelo autor 
na cidade através de poesia. 

Nascido em Cerquilho, 
Walter Duarte se formou em 
Direito pela Faculdade de Itu, é 
mestre na área, procurador de 
justiça aposentado e advogado 
criminalista. 

Além da sua carreira, o cer-
quilhense emprestou também 
sua genialidade para a poesia, 
sendo classificado em seis 

concursos literários da Asso-
ciação Paulista do Ministério 
Público. Tem poesia publicada 
na antologia do 6º Concurso 
de Poesia de Capivari - 1991 
e na antologia “Poetas Brasi-
leiros de Hoje” - 1986. Possui, 
ainda, duas crônicas na anto-
logia “O mercado de letras” 
- 2015. Participou também da 
antologia “Nos dias em que o 
mundo parou” e é autor dos li-
vros “Cotidiano” e “Rabiscos”.

Os exemplares doados pelo 
autor serão encaminhados 
pela Prefeitura para a Biblio-
teca Municipal para que todos 
possam ter acesso.

Fotos divulgação

O escritor fez uma doação de 150 exemplares

Valéria competiu com outras 3.143 canções

Alunos da Rede Municipal recebem premiação da OBA 2020

EM CERQUILHO

Alunos da Rede Municipal 
de Educação do município de 
Cerquilho conquistaram 180 
medalhas na 23ª Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA), em 2020. 
Deste total, 57 foram de ouro; 
59, de prata; e 64, de bronze.

A entrega das medalhas 
ocorreu na quarta, 17 de mar-
ço, quando a Prefeitura de Cer-
quilho, através da Secretaria 
Municipal de Educação, para-
benizou todos os alunos parti-
cipantes pelo resultado. 

Vale ressaltar que a OBA 
é realizada há 24 anos por 
meio da parceria da Agência 
Espacial Brasileira (AEB), em 
conjunto com a Sociedade 
Astronômica Brasileira (SAB), 

responsáveis pela elaboração 
da OBA e Mostra Brasileira de 
Foguetes (Mobfog) e destina-se 
a alunos do 1º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do En-
sino Médio. 

As provas da OBA têm di-
ferentes níveis: o nível 1 é des-
tinado aos alunos do Ensino 
Fundamental do 1º ano ao 3º 
ano; o nível 2 é destinado aos 
alunos do Ensino Fundamental 
do 4º ao 5º ano; o nível 3, para 
os alunos do 6º ao 9º ano; e o 
nível 4, destinado aos alunos 
do Ensino Médio. 

Neste ano de 2021, a 24ª 
Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia e Astronáutica está pre-
vista para ocorrer no fim do 
mês de maio.

Divulgação PMC

Ao todo, entre ouro, prata e bronze, 
foram conquistadas 180 medalhas

Arquivo pessoal
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Evento virtual e gratuito 
apoia empreendedores

VENDAS DIGITAIS

O Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), Prefeitu-
ras, Associações Comerciais e 
parceiros promovem o evento 
online e gratuito Digitalize! Os 
pequenos negócios no mundo 
das vendas, com o palestran-
te Fred Rocha, para apoiar 
os empreendedores locais. A 
inscrição pode ser feita pelo 
link https://sites.google.com/
view/er-sebrae-sorocaba/p%-
C3%A1gina-inicial.

Diante do cenário de incer-
tezas com relação à liberação 
para atendimento ao público 
e às operações comerciais das 
empresas, vê-se uma forte ne-

cessidade dos pequenos ne-
gócios em se adaptar rapida-
mente ao mundo digital.

Conectar-se ao cliente para 
vender seus produtos e servi-
ços se torna um desafio gran-
de por conta das barreiras 
tecnológicas, mas é impres-
cindível para a sobrevivência 
das empresas.

A internet traz um mundo 
de oportunidades que podem 
e devem ser explorados pelas 
empresas, para que possam 
superar o momento de crise, 
se adaptar a uma nova forma 
de atuação empresarial e se 
fortalecer para construir um 
futuro de crescimento.

Segundo a secretária, para um bom trabalho é preciso conhecer sobre Educação e gestão pública e saber da importância de formar profissionais

ENTREVISTA

Nilza defende ações de flexibilidade e empatia

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

Formada em Química pela 
Faculdade de Ciências e Letras 
de Avaré desde 1992 e licen-
ciada em Pedagogia pela Uni-
versidade Nove de Julho, de 
Botucatu, desde 2009, Nilza 
Bernardo Coutinho é secretá-
ria municipal de Educação da 
Prefeitura de Tietê.

Tem especialização em Pe-
dagogia Escolar, Supervisão, 
Orientação e Administração 
pela Faculdade Internacional 
de Curitiba.

Cursou o Ensino Médio Pro-
fissionalizante, na área de edi-
ficações, na Escola Municipal 
“Professor Carlos Bom”, em 
São Manuel. Já atuou na Biblio-
teca Municipal de São Manuel 
e, em 1992, iniciou-se na Edu-

cação Pública como professora 
de Matemática e Ciências para 
o Ensino Fundamental 2, em 
Areiópolis e São Manuel. 

Mudou-se para Tietê em 
1995 e passou a ministrar au-
las na disciplina de Química 
para o Ensino Médio na Escola 
Estadual “Plínio Rodrigues de 
Morais” até 2009. 

A partir de 2010, na mes-
ma unidade escolar, assumiu 
como vice-diretora e, depois, 
diretora, aposentando-se no 
ano de 2019.

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

NOSSA FOLHA - Como é 
comandar a Secretaria Muni-
cipal de Educação de Tietê e, 
hoje, quais são os três maio-
res desafios da pasta e por 
quê?

NILZA COUTINHO - É de-

safiador e não basta ter do-
mínio de prática de sala de 
aula. Para ser um bom gestor, 
é preciso conhecer sobre a 
Educação, saber da impor-
tância de formar os profis-
sionais, conhecer a gestão 
pública e a legislação que a 

orienta, administrar os re-
cursos financeiros e ter claro 
que todas as ações precisam 
ter foco na aprendizagem 
dos estudantes. 

Em meu ponto de vista, os 
maiores desafios são: 

-Os impactos da pande-

mia para Educação; 
-A volta às aulas;
-A manutenção do Índice 

de Desenvolvimento da Edu-
cação Básico (Ideb), porque 
tivemos um ano conturbado, 
marcado pela pandemia de 
covid-19.

NOSSA FOLHA - Em sua 
opinião, quais são as medi-
das prioritárias para melho-
rar os resultados da Secre-
taria Municipal de Educação 
de Tietê e quais delas pode-
rão ser feitas já neste ano de 
2021?

NILZA COUTINHO - As 
medidas prioritárias para me-
lhorar os resultados são pres-
tar apoio aos profissionais do 
Magistério e formação conti-
nuada, além de oferecer boas 
ferramentas de trabalho e 
proporcionar aos educandos 
reforço/recuperação para 
diminuir a defasagem na 
aprendizagem.

NOSSA FOLHA - Quais 
qualidades suas lhe aju-

darão a liderar e alcançar 
resultados diferenciados e 
satisfatórios na Secretaria 
Municipal de Educação de 
Tietê?

NILZA COUTINHO - Na 
minha visão, foco, flexibilida-
de e muita empatia.

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais:

NILZA COUTINHO - Até 
o momento não foi anuncia-
da uma data exata para reto-
mada das aulas neste ano de 
2021. Por esses dias, teremos 
um posicionamento, mas, es-
tamos formatando um retor-
no gradual de revezamento, 
com 35% dos alunos, seguin-
do o protocolo de segurança 
estabelecido.

A pandemia nos trouxe 
uma realidade que precisa 
ser compreendida de ma-
neira aprofundada, a fim de 
gerar novos conhecimentos 
e mapear possibilidades de 
ações para o presente e fu-
turo da educação, buscando 
qualidade para todos.

Divulgação PMT

Nilza tem especialização em Pedagogia Escolar, 
Supervisão, Orientação e Administração

Este gato lindo é o Alemão. Sua antiga família se mudou 
e o abandonou na rua. Felizmente, ele foi resgatado por uma 
vizinha, porém, neste lar temporário tem outros gatos que 
brigam com ele. Alemão precisa de uma nova família e pode 
ser a sua. Mais informações pelo WhatsApp (15) 99739-3002 
ou acesse miaujude.com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Outono tem início às 
6h38 deste sábado

NOVA ESTAÇÃO

Neste ano, o outono vai co-
meçar neste ano, oficialmen-
te, às 6h38 deste sábado, 20 
de março, horário de Brasília, 
de acordo com o Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). Esta estação do ano é 
tida como uma etapa de tran-
sição entre o verão, época 
com temperaturas mais altas, 
e o inverno, tradicionalmente 
mais frio. O outono se estende 
até as 0h32 de 21 de junho de 
2021.

Segundo os meteorolo-
gistas, sendo uma estação de 
transição entre o verão e inver-
no, verificam-se características 
de ambas, ou seja, mudanças 

rápidas nas condições de tem-
po, maior frequência de nevo-
eiros e registros de geadas em 
locais serranos das Regiões 
Sudeste e Sul. Nota-se, ainda, 
uma redução das chuvas em 
grande parte do País.

Na Região Sudeste, onde se 
localiza o Estado de São Pau-
lo, as temperaturas tornam-se 
mais amenas devido à entrada 
de massas de ar frio, com tem-
peraturas mínimas que variam 
entre 12ºC a 18ºC, chegando a 
valores inferiores a 10ºC nas 
regiões serranas. Nestas mes-
mas áreas, as temperaturas 
máximas oscilam entre 18ºC 
e 28ºC.

Oficinas online serão 
realizadas em abril

ABERTAS INSCRIÇÕES

Em Jumirim, no mês de 
abril, ocorrerão várias oficinas 
culturais, com acesso gratuito 
e online via Zoom, através da 
Secretaria Estadual de Cultura 
e Economia Criativa, com rea-
lização da Poiseis Gestão Cul-
tural. 

Estão previstas as seguin-
tes oficinas: Clube de Leitura e 
Escrita na Pandemia - Crônica 
para ver, viver e desdobrar a 
vida em palavras, com Hele-
na Silvestre; Desenvolvimento 
de Projetos e Portfólios, com 
Natalie Mirêdia; Oficina - Re-
gistros Audiovisuais sobre a 
Luta Feminista a partir dos 
anos 80, com Rita Quadros 

e Vitória Bredoff; Oficina de 
Dublagem com Thaís Lucena; 
Fotografia - Composição e En-
quadramento, com Henriique; 
O Inconsciente Criativo - Um 
estudo sobre atuação e vida, 
com Patrícia Teixeira; Órgãos 
e Astros - Escrita de Cinema & 
Literatura, com Ana Paula Fer-
raz e Julia Alquéres; O Poder 
das Narrativas em Tempos de 
Crise, com Adriana Campos e 
Caterina Rino; e Oficina - Ima-
gem e Autoimagem do Negro 
na Arte e na Cultura Visual, 
com Elidayana Alexandrino. 

As inscrições podem ser 
feitas pelo site poiesis.org.br/
maiscultura. 

A água é o principal recurso para a manutenção da vida
O Dia Mundial da Água é 

comemorado em 22 de março. 
Esta data foi criada para cha-
mar atenção da comunidade 
internacional sobre o quanto 
é importante manter a preser-
vação da água. Entende-se que, 
na natureza, a água é conside-
rada o principal recurso para a 
manutenção da vida, ou seja, a 
água é a representação da fon-
te da vida, pois promove o nas-
cimento e a sobrevivência dos 
seres que habitam o meio am-
biente, a fauna, flora, ambiente 
físico e seres humanos. 

Dados coletados na Agen-
cia Nacional de Águas e Sane-
amento Básico (ANA), tratam 
sobre a distribuição da água 
no mundo, que é quantificado 
da seguinte forma: 

-Da quantidade total de 
água na superfície terrestre, 
em torno de 97,5% são salga-
da, imprópria para o consumo 
humano. Apenas 2,5% do total 
de água existente no planeta 

são água doce. Desse percen-
tual, 69% concentram-se nas 
geleiras e 30% são águas sub-
terrâneas (armazenadas em 
aquíferos), restando apenas 
1% nos rios. 

Uma outra realidade bem 
atual e impactante está asso-
ciada à escassez do acesso de 
água potável no mundo para a 
população. Dados da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 
juntamente aos do Fundo das 
Nações Unidas para a infância 
(Unicef, 2019), apontam que 
no planeta um contingente de 
2,2 bilhões de pessoas não têm 
acesso aos serviços de água 
potável com gerenciamen-
to seguro. A conta é simples, 
“uma em cada três pessoas no 
mundo não tem acesso à água 
potável” para suprir as suas 
necessidades, afirma a ONU. 

Já no Brasil, um cenário 
que chama atenção, conforme 
mostra do Sistema Nacional de 
Informação Sobre Saneamento 

(SNIS,2019), é a respeito do 
desperdício de 39,3% da água 
potável, ou seja, um conjunto 
de 34,2 milhões de brasileiros 
não tem acesso ao abasteci-
mento de água e mais da me-
tade da população não possui 
acesso à coleta de esgoto. 

O termo água potável re-
trata a água que, após ser sub-
metida aos processos de trata-
mento, adquire os parâmetros 
microbiológicos, físicos, quí-
micos e radiativo com padrão 
de qualidade para o consumo 
humano, podendo ser consu-
mida com segurança sem cau-
sar mal à saúde. 

Na ausência de água trata-
da, o ideal é fervê-la antes do 
consumo. Consumir água tra-
tada é a garantia de segurança 
para proteção a saúde pública, 
pois evita várias doenças por 
veiculação hídrica, em desta-
que aparecem a diarreias, he-
patite A, verminoses, gastro-
enterite, conjuntivites, entre 

outras. 
Oportuno apresentar tam-

bém as principais fontes de 
ameaças que inviabilizam a 
preservação da água: polui-
ção e contaminação por uso 
de agrotóxicos nas lavouras; 
metais pesados; lixo; ausência 
de saneamento básico; e lança-
mento de esgotos domésticos 
e industriais sem tratamento 
nos ambientes aquáticos e re-
cursos hídricos. Estes fatores 
interferem na qualidade da 
água, impossibilitando e re-
duzindo a quantidade para o 
abastecimento público.  

O Brasil se destaca, mun-
dialmente, por deter as maio-
res reservas de água doce do 
mundo, mas, por outro lado, 
o País precisa, urgentemente, 
é ampliar a oferta nacional na 
cobertura de saneamento bási-
co para proteger esse recurso 
e a saúde pública.

 Jacqueline Dias é enge-
nheira sanitarista ambiental

DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Divulgação

Jacqueline Dias alerta para a escassez 
do acesso de água potável
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Solenidade online ocorre às 19 horas
SÃO JOSÉ

EM CERQUILHO

Nesta sexta, 19 de março, 
a Irmandade de São José de 
Cerquilho completa 66 anos 
de existência. 

Embora oficialmente fun-
dada em 1955, sob o Paroquia-
do do padre Arthur Silveira, a 
Irmandade, segundo relatos 
de membros mais antigos, já 
existia na paróquia de Cerqui-
lho antes de ser oficializada. 

Neste ano santo dedi-
cado ao patriarca São José 
(8/12/2020 a 8/12/2021), a 
Irmandade de São José conta-
biliza mais de 100 membros 
ativos, tendo como a princi-
pal função a oração pela per-
severança e santificação do 
clero. Todos estes membros 
ao ingressarem na Irmandade 
tornam-se padrinhos e madri-

nhas de oração de um padre 
da Arquidiocese de Sorocaba.

No sábado, 13 de março, 
por exemplo, na missa das 18 
horas, na igreja matriz do pa-
droeiro São José, 16 pessoas 
de várias idades receberam 
solenemente as insígnias, pro-
metendo diante do sacerdote 
e do santo altar, fidelidade às 
Leis de Deus e da igreja e a 

propagação da devoção a São 
José.

Vale destacar que, no ano 
passado, após eleições, foi 
formada uma nova Diretoria, 
mantendo como presidente 
Maria Teresa Dorighello De-
nardi. 

Para manter a Irmandade 
informada e promover nove-
nas neste tempo da pande-

mia da covid-19, foi criado 
um grupo de WhatsApp e, por 
meio dele, o que tem chama-
do atenção é a quantidade de 
jovens que ingressaram neste 
movimento nos últimos anos, 
aumentando, assim, a certeza 
e a esperança pela oração.

“Passados 66 anos de mui-
tas histórias e de momentos 
bons e também difíceis, a Ir-

mandade de São José flores-
ce com o seu único foco que 
é apresentar Cristo a todos, 
através de um trabalho de in-
cansáveis orações. 

O secretário Fábio Augus-
to Marson, que levantou estas 
informações, deixou uma fra-
se do Papa Pio X: “Dai-me um 
exército que reze o rosário e 
eu vencerei o mundo”.

Fundada em 1955, sob o Paroquiado do padre Arthur Silveira, hoje tem mais de 100 membros e uma Diretoria presidida por Maria Teresa Denardi

Irmandade de São José completa 66 anos
Fotos divulgação Paróquia São José

Antes de ser oficializada, a Irmandade já existia na paróquia

Pároco padre Thiago Queiroz Alves 
reza aos pés de São José

 Atualmente, a Irmandade conta mais de 100 membros ativos

Em louvor à 107ª cele-
bração a São José, padroeiro 
do município de Cerquilho, 
nesta sexta, 19 de março, às 
19 horas, haverá missa trans-
mitida ao vivo pela página da 
Paróquia São José no Face-
book. 

A solenidade, sob o co-
mando do pároco padre Thia-
go Queiroz Alves, não terá 
presença de fiéis devido à 
fase mais restritiva determi-
nada pelo Governo do Estado 
de São Paulo, que suspendeu 
as atividades religiosas pre-
senciais até 30 de março.

EM TIETÊ - A Paróquia 
Santíssima Trindade comuni-
ca a todos os fiéis que, des-
de segunda, 15 de março, 
seguindo o Plano São Paulo 
da Fase Emergencial, que as 
missas e demais atividades 
religiosas de caráter coletivo 
estão suspensas. As igrejas 
poderão ficar abertas apenas 
para os fiéis entrarem e fazer 
suas orações. 

Nesse período, só será 
permitido missas online (mis-
sa sem povo). Lembrando que 
esta fase emergencial vai até 
o dia 30 deste mês.

Desse modo, a paróquia 
realizará as seguintes missas 
online na matriz por meio da 
divulgação da página do Fa-
cebook: 

Nesta sexta, 19 de março, 
às 19 horas, solenidade de 
São José; neste domingo, 21 
de março, 10 horas; na terça, 
23 de março, 19 horas; e no 
domingo, 28 de março, às 10 
horas.

Por sua vez, a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida 
também divulgou o cronogra-
ma das missas online: às ter-
ças e sextas, às 19 horas; aos 
sábados às 19 horas e, aos 
domingos, às 8 horas.

As celebrações podem ser 
acompanhadas ao vivo pela 
página Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida - Tietê/SP, 
no Facebook.

Paróquia São José

Unicesumar promove 
a Semana do Bem

SOLIDARIEDADE

Como todos sabem, com a 
pandemia da covid-19 em seu 
pior momento neste um ano, 
muitas famílias precisam a 
cada dia de mais ajuda. Pen-
sando nisso, a EAD Unicesu-
mar trouxe de volta uma ex-
periência que foi positiva no 
período do Natal e que agora 
poderá beneficiar novamente 
novas famílias. 

De 16 a 29 de março, ocor-
re a Semana do Bem da Uni-
cesumar, inclusive nos Polos 
de Tietê, Cerquilho e Laranjal 
Paulista. 

A proposta é unir Educa-
ção e solidariedade. “Formar 
profissionais cidadãos que 
contribuam para uma socie-
dade mais justa e solidária 
está no nosso DNA. Em meio à 
pandemia, não seria diferente. 
Como instituição de ensino, 
sempre buscamos formas de 
levar o mínimo de alento para 
quem mais precisa neste mo-
mento e os nossos polos, es-

palhados por todo o País, são 
os responsáveis por nos aju-
dar nessa missão”, explicou 
José Henrique Saviani, diretor 
comercial da Unicesumar.

Entre as condições de par-
ticipação, consta a seguinte 
recomendação: terão direito à 
participação nesta campanha 
todos os candidatos interes-
sados que participarem da 
ação com a doação de cestas 
básicas de alimentos ou brin-
quedos novos e que se inscre-
verem em um dos cursos de 
graduação EAD e graduação 
híbrida dos pólos da Unicesu-
mar.

Para mais informações 
sobre a Semana do Bem da 
Unicesumar, entre em con-
tato com os Pólos de Tietê, 
Cerquilho e Laranjal Paulista 
por meio das redes sociais 
no Facebook ou Instagram 
ou através dos telefones de 
WhatsApp: (15)99805-0584, 
99104-2315 ou 98826-3560.



Sexta-feira, 19 de março de 2021 13jornalnossafolha.com.br

Objetivo é que o município possa integrar consórcio público, caso o Governo Federal deixe de ofertar suficientemente os imunizantes

PANDEMIA

Aprovado PL que permite Prefeitura adquirir vacinas

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

PÁSCOA NA Vino di Vita
Ovos, bombons e muitos

chocolates para degustar
e presentear. 

Sorteio para compras
a partir de 22 de março.

Tietê continua na frente com mais de 4.000 pessoas imunizadas

Prefeito de Laranjal Paulista recebe alta médica

COVID-19

RECUPERAÇÃO

Tietê, Cerquilho, Jumirim 
e Laranjal Paulista continuam 
a avançar na vacinação da po-
pulação, conforme os núme-
ros atualizados do Vacinôme-
tro, divulgados pelo Governo 
do Estado de São Paulo.

Na microrregião, até quin-
ta, 18 de março, Tietê continu-
ava na frente com o número 
de 4.005 pessoas imunizadas 
contra a covid-19. 

Em seguida aparecia La-
ranjal Paulista com a marca 
de 2.945 imunizados; já Cer-
quilho alcançava 2.474 pesso-
as e Jumirim, 270. 

Estes municípios têm 
vacinado com doses da Co-
ronaVac e da Oxford os pro-
fissionais da linha de frente 

e demais pessoas  que traba-
lham na Saúde, bem como os 
idosos, que seguem a ordem 
da convocação dos grupos de 
risco. 

Importante ressaltar, ain-
da, que os números relacio-
nados a todos os municípios 
paulistas constam no site va-
cinaja.sp.gov.br/vacinometro. 

COMUNICADO - Em Tietê, 
a Prefeitura, através da Secre-
taria Municipal de Saúde e da 
Vigilância Epidemiológica, in-
formou que nesta sexta, 19 
de março, não será realizada 
a vacinação contra a covid-19. 

Para aqueles que precisam 
receber a segunda dose, a 
aplicação ocorrerá na segun-
da, 22 de março, das 13 às 16 

horas, no ginásio de esportes 
“Acácio Ferraz” (Nova Tietê). 
É necessário levar a caderne-
ta de vacinação. Mais infor-
mações através do telefone 
(15)3285-2181.

Em Cerquilho, a Secreta-
ria Municipal de Saúde e a 
Vigilância Epidemiológica co-
municaram que está aberto 
o cadastro para a vacinação 
contra a covid-19 de pessoas 
com 75 e 76 anos . Portanto, 
idosos com 75 anos ou mais 
devem procurar sua Unidade 
Básica de Saúde de referência 
e se cadastrar. 

Para aplicar a segunda 
dose de idosos de 85 a 89 
anos e profissionais da Saúde, 
será realizado nesta sexta, 19 

de março, um drive-thru no 
Centro de Eventos Cidade das 
Rosas e dos Tropeiros. 

Confira a seguir o horário 
e quais são as pessoas que de-
vem receber a segunda dose:

• às 12 horas - idosos de 
85 a 89 anos que receberam a 
primeira dose em 17 de feve-
reiro;

• às 12h30 - profissionais 
da Saúde que receberam a pri-
meira dose em 19 de feverei-
ro;

• às 13 horas - idosos de 
85 a 89 anos que receberam a 
primeira dose em 18 de feve-
reiro.

Vale lembrar que é neces-
sário levar a carteirinha e um 
documento com foto.

NÚMEROS - Nesta semana, 
o Boletim Epidemiológico das 
Secretarias de Saúde de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista foi atualizado e mos-
trou que a situação destas 
localidades em relação aos ca-
sos de covid-19.

Até a manhã de hoje, 19 
de março, Tietê registrava 
1.638 casos da covid-19 e ti-
nha 1.545 curados e 46 em 
recuperação. A quantidade de 
mortes era de 39.

Já Cerquilho acumulava 
3.036 casos confirmados, 
2.758 curados e 221 em recu-
peração. O número de mortes 
seguia em alta com 57 óbitos.

Em Jumirim, os casos da 
covid-19 somavam 266 pesso-

as, tendo 222 curados e duas 
mortes.

Já Laranjal Paulista regis-
trava 2.400 casos, com 2.029 
pessoas curadas, 351 em re-
cuperação e 20 óbitos.

Também até a manhã 
desta sexta, o Estado de São 
Paulo tinha 66.178 óbitos e 
2.261.360 casos confirma-
dos. Deste total, 1.975.450 
encontram-se recuperados e 
224.223 tiveram alta médica.

Ainda de acordo com o Go-
verno, no Estado, 90,6% dos 
leitos seguem ocupados. O 
número de pacientes interna-
dos é de 26.941, sendo 15.331 
em Enfermarias e 11.410 em 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) dos hospitais paulistas.

Em sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de Tietê, na 
terça, 16 de março, foi apro-
vado, por unanimidade, o Pro-
jeto de Lei (PL) que permite à 
Prefeitura de Tietê adquirir va-
cinas contra a covid-19. 

Cabe ressaltar a importân-
cia dessta lei, uma vez que 
o Superior Tribunal Federal 
(STF) permitiu, recentemen-
te, que Estados e municípios 
comprem vacinas, caso o Go-
verno Federal - principal ator 
da vacinação, através do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) - dei-
xe de ofertar suficientemente 
os imunizantes. Desse modo, 
com a aprovação desta lei, os 
municípios poderão suprir as 
deficiências do Governo Fede-
ral na oferta de vacinas. 

Nesta mesma sessão or-
dinária do Poder Legislativo, 
também foi aprovado, por 
unanimidade, o PL que per-

mitirá ao contribuinte inadim-
plente o parcelamento dos 
débitos municipais em até 40 
meses, inclusive, com redução 
de juros e multa.

Entre os requerimentos 
apresentados, a sugestão do 
vereador Mario Domingues Ju-
nior (PV) chamou atenção, uma 
vez que o edil propôs que se-
jam realizados estudos neces-
sários e que seja informado da 
possibilidade da implementa-
ção de um Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE) a nível 
municipal, com a finalidade de 
transferir recursos diretamen-
te do Tesouro Municipal para 
as escolas da Rede Municipal, 
nos mesmos moldes do pro-
grama existente do Governo 
Federal.

Já o vereador Junior Re-
gonha (MDB) requereu que a 
Secretaria Municipal de Saúde 
revele se o município possui 

um plano para utilização de 
sobras das doses da vacina da 
covid-19; até a presente data 
qual o critério utilizado para 

aplicação das sobras de do-
ses; quantas doses sobraram 
até o presente momento em 
todo processo de imunização; 

e quais foram os grupos que 
receberam as sobras de doses 
no município de Tietê.

O mesmo vereador so-
licitou, ainda que sejam in-
formados quantos leitos de 
covid-19 foram contratados 
pelo município junto à Santa 
Casa de Misericórdia de Tietê 
e quantos estão ocupados; o 
número contratado vem sendo 
suficiente para atender o au-
mento de contaminação pela 
covid-19; quantos respirado-
res mecânicos estão sendo 
disponibilizados ao Sistema 
de Saúde do município; quan-
tos pacientes aguardam trans-
ferência para Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs); qual o 
prazo médio de espera para a 
obtenção de uma vaga na UTI; 
há registro no município de 
óbito por ausência de vaga em 
UTI; o número de profissionais 
contratados pelo município 

para a Ala Covid junto à Santa 
Casa de Tietê vem sendo sufi-
ciente para atender o aumento 
de casos de contaminação pela 
covid-19; o respirador mecâni-
co locado pelo município já foi 
entregue; e onde o mesmo está 
sendo utilizado.

Por fim, o vereador Mano-
el Vicente Modesto (PRTB) co-
brou da Secretaria Municipal 
de Trânsito a instalação de 
placas de proibido o trânsito 
de motociclistas na viela lo-
calizada no Jardim Bandei-
rantes, bem como também da 
possibilidade da colocação de 
obstáculos que não permitam 
o tráfego de motocicletas pela 
viela, protegendo, assim, os 
pedestres que utilizam aquele 
acesso.

A próxima da sessão ordi-
nária online da Câmara Muni-
cipal de Tietê será realizada na 
terça, 6 de abril.

O prefeito de Laranjal Pau-
lista, Alcides de Moura Cam-
pos Junior (PSD), recebeu alta 
médica na manhã de hoje, 19 
de março, após apresentar boa 
recuperação da covid-19, se-
gundo anunciado no boletim 
médico do Hospital Particular 
Beneficência Portuguesa, de 
São Paulo. O chefe do Poder 
Executivo já está em casa, 
onde segue em tratamento, e 
já despacha da própria resi-
dência. Em breve, ele poderá 
voltar ao gabinete.

Doutor Alcides precisou 
ser hospitalizado na terça, 9 
de março, na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) do hos-
pital, depois de apresentar 
complicações decorrentes da 
covid-19.

De acordo com a nota ofi-
cial à imprensa divulgada pela 
Prefeitura de Laranjal Paulista, 
o diagnóstico para coronaví-

rus foi confirmado na sexta, 5 
de março, depois que o chefe 
do Poder Executivo apresen-
tou indisposição e sintomas 
da doença.

Entretanto, novos exames 
foram realizados, comprovan-
do a necessidade de interna-
ção com tratamento intensivo, 
em razão do comprometimen-

to pulmonar. Ainda segundo a 
Prefeitura, o prefeito Alcides 
de Moura Campos Junior tem 
58 anos.

Por conta da falta de vagas 
para leitos de UTI no municí-
pio e também nos centros de 
referência da região, foi neces-
sário recorrer a uma unidade 
médica na capital paulista.

Além do prefeito, a pri-
meira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidariedade, 
Maria Lúcia Zugliani de Mou-
ra Campos, também está com 
covid-19, mas sem apresentar 
sintomas da doença.

A nota à imprensa emitida 
pela Prefeitura também reve-
lou que Alcides e Maria Lúcia, 
que são médicos, optaram por 
não tomar a vacina contra o 
coronavírus neste momento 
para que mais pessoas dos 
grupos prioritários pudessem 
se vacinar.

Adriano Bocão

Divulgação PML

Prefeitura de Tietê terá autonomia para
comprar os imunizantes

Alcides de Moura Campos Junior segue 
em tratamento em sua residência

Executivo autoriza utilização 
de vagas para drive-thru

CERQUILHO

Considerando a vigência 
da Fase Emergencial do Plano 
São Paulo e com objetivo de 
prover auxílio aos comercian-
tes e empresários de Cerqui-
lho, sem deixar de obedecer 
às regras sanitárias vigentes, 
a Prefeitura publicou decreto 
que autoriza a utilização de 
vagas em frente aos estabe-
lecimentos comerciais para 
atendimento do sistema dri-
ve-thru, entre 18 de março 
e 1º de abril de 2021, com a 
finalidade de entrega de mer-
cadorias 

Segundo o prefeito Aldo 
Sanson (PSDB) informou on-
tem, 18 de março, por meio 
das redes sociais, para estar 
liberado o representante legal 
do estabelecimento comer-
cial poderá obter a autoriza-
ção mediante requerimento 

encaminhado à Diretoria de 
Trânsito, através do e-mail: 
autorizacao.transito@cer-
quilho.sp.gov.br. No e-mail, 
deverão conter os dados e as 
informações técnicas para o 
uso das vagas.

MANIFESTAÇÃO - Por 
meio das redes sociais, um 
grupo de comerciantes de 
Cerquilho marcou para hoje, 
19 de março, uma megacar-
reata para pedir o fim do 
isolamento social e a reaber-
tura dos comércios locais, 
considerados atividades não 
essenciais, fechados por con-
ta da Fase Vermelha do Plano 
São Paulo. 

Segundo divulgado nas re-
des sociais, a saída está mar-
cada para ocorrer às 15 horas  
em frente ao Paço Municipal 
de Cerquilho.



ANIVERSARIANTES

Dra. Cíntia Angeli será 
festejada pelo marido 

Fábio, pelos filhos Letícia 
e Tiago e família nesta 

sexta, 19 de março

Manoelzinho, filho do 
ex-prefeito Manoel David 

e Ana Carolina e irmão 
da Anna Frida, completa 
quatro anos hoje, dia 19

O marido Mauro de 
Melo (Chicão) e família 

felicitam Ana Maria 
Buttini pelo aniversário 

neste sábado, dia 20

O marido Wellington, 
os filhos Alice e Artur e 
a família parabenizam 

Alina Bertola neste 
domingo, 21 de março

Laura Beathriz Carminati 
Veiga apaga velinhas 

neste domingo, dia 21, 
ao lado dos pais Dalida e 

Danilo e da irmã Lara 

Dayene Bonatti troca de 
idade nesta sexta, 19 

de março, e comemora 
a data com o namorado 

Kleber e familiares

Maria Urso vai brindar 
a nova idade com a mãe 

Matilde e os irmãos 
Caitto e Maria Virgínia 

nesta sexta, 19 de março

Davi e Clara, filhos de Gisele Costa e Felipe Augusto 
Bellucci, de Cerquilho, completarão mais um ano 

de vida neste sábado, 20 de março, na companhia 
dos pais e dos familiares. Recebam do jornal 

NOSSA FOLHA os cumprimentos pela nova idade!

Márcia Bettini celebra 
mais um ano de vida 

neste sábado, dia 20, e 
recebe o carinho de toda 
a família e dos amigos

Dine Esportes 
rasga folhinha neste 

domingo, 21 de março, 
junto da filha Rafaela 

e dos familiares

Leda Cisotto brinda 
aniversário no domingo, 
dia 21, na companhia do 
marido Calegare e dos 
filhos Juliane e Júlio

José Márcio Bom Falcão 
assopra velinhas hoje, 

dia 19, na companhia da 
esposa Maria, da filha 
Thais e da neta Ana

Pilé Pasquali comemora 
aniversário nesta sexta, 
dia 19, junto da esposa 

Maria Helena, dos filhos, 
dos netos e das noras

Flavia Albino Capelini 
aniversaria amanhã, 20 
de março, e comemora 

com o marido André e os 
filhos Lucas e Felipe

Os parabéns deste 
sábado, 20 de março, 
são para Mérli Ferrari 

Casadio, que comemora 
a data com a família

Elizandra Zuliani muda 
de idade neste domingo, 
dia 21, na companhia do 
marido Claudinei e dos 
filhos Ellen e Andrey

O marido José Marcos 
e os filhos Gabriela e 
Matheus parabenizam
Alessandra Dal Pozzo 

na segunda, dia 22

Érika Fragnani Ferreira 
brinda o aniversário com 

o marido João Walter 
e as filhas Giovanna e 
Izabella hoje, dia 19

Pedro Vaghetti completa 
dois anos nesta sexta, 19 
de março, na companhia 
dos pais Paulo e Adriana 

e da irmã Luisa

Maria Luci Fornazari 
Carminati aniversaria 
amanhã, dia 20, com 
o marido Rubinho, os 

filhos e os netos

Ede Brugneroto vai 
aniversariar neste 

domingo, dia 21, ao lado 
da esposa Renata e das 
filhas Carolina e Rafaela

Valdemir Foltran (Nico) 
troca de idade neste 

domingo, dia 21, com a 
esposa Lucélia e os filhos 

Larissa e Nicolas

Leydi Gonzaga Mira 
aniversaria hoje, 19 
de março, ao lado do 
marido Ronaldo e das 

filhas Manuela e Isabela

Rosanira Machado 
recebe o carinho dos 

filhos Dirlei e Diego, da 
mãe, do namorado e da 

família hoje, dia 19

Iza Gavazzi troca de 
idade neste sábado, 20 
de março, e recebe os 

parabéns dos filhos, dos 
familiares e dos amigos

Nilza Coimbra assopra 
velinhas neste sábado, 

20 de março, e vai 
comemorar com o 
marido e os filhos

Gê Tock brinda mais 
um ano de vida neste 

domingo, 21 de março, 
com a mãe Tuca Finatti

e o irmão Lelé

Ana Paula Mazzer 
celebra mais um ano de 
vida na segunda, dia 22, 

e brinda a data com a 
mãe Ana e familiares

Maria José Pires Biagioni 
(Zezé) vai receber 

flores e telefonemas pelo 
seu aniversário nesta 
sexta, 19 de março

Aleus Wallace rasga 
folhinha amanhã, 20 de 

março, ao lado da esposa 
Nanda, das filhas Isabela 

e Sofia e familiares

Junior Sotilo assopra 
velinhas neste sábado, 
20 de março, junto da 

esposa Tamara, do filho 
Arthur e da família

Vítor Bernardes Tonon, 
filho de Thiago e 

Luciana, completa 
quatro anos neste 

sábado, 20 de março

Os pais Valmir e Guacira, 
o irmão André e família 

parabenizam Felipe 
Honório pelo aniversário 
neste domingo, dia 21

Bruno José Scudeler 
Foltran rasga folhinha na 
segunda, 22 de março,

com os pais Max e Carina 
e o irmão Victor Hugo
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Luiz Carlos (Paraná) 
rasga folhinha neste 

sábado, dia 20, ao lado 
da esposa Adriana e do 

filho Luiz Otávio 



ANIVERSARIANTES

Camila Leardini vira a 
folhinha na segunda, 
22 de março, junto do 
marido Ettore e dos 

filhos Gabriel e Miguel

Emídio José Cláudio 
aniversaria na segunda, 

dia 22, ao lado da esposa 
Maria Antonia, da filha 
Valdirene e familiares 

Felipe Pasquotto recebe 
os parabéns da esposa 

Caroline, do filho 
Leonardo e família na 
segunda, 22 de março

José Roberto Pissinatti 
(Beto) vai assoprar 

velinhas na segunda, 
dia 22, na companhia da 

esposa e dos filhos

Marcos Callegari troca 
de idade na segunda, 
22 de março, e recebe 

o carinho dos familiares 
e dos amigos

Marília Lavorenti 
será festejada pelos 

pais, pelo irmão e pela 
família na segunda, 

22 de março

Marilza Fragnani vai 
brindar aniversário com 
o marido Gabi, os filhos 

Érika e Ewerton e família 
na segunda, 22 de março

Maura Floriam rasga 
folhinha na segunda, 

22, junto do marido Luís 
Carlos, dos filhos Juliana 

e Junior e da netinha

O marido Adriano, o 
filho Vitor e familiares 
cumprimentam Patricia 
Themer pelo níver na 
segunda, 22 de março

Suzana Lobato 
vai comemorar mais 
um ano de vida na 

companhia da família na 
segunda, 22 de março

Tiago Rodrigues festeja 
nova idade na segunda, 

dia 22, com a esposa 
Bruna, o filho Lucas e 

a enteada Millena

Bolo da terça, dia 23, 
será para Bruna Giovana 
Pinto, que brinda a data 
com o marido Rodrigo 

e a filha Maria

Clélia Maria dos Santos 
Faria troca de idade na 
terça, dia 23, ao lado do 
marido Marinaldo e da 

filha Isabela

Diogo Calegare assopra 
velinhas na terça, 

23 de março, junto da 
noiva Juliana, dos pais

 e dos familiares

Michelly Melo fica mais 
velha na terça, dia 23, 
e recebe o carinho da 

família e dos amigos da 
Rádio Nova Regional

Samara Cancian Adorno 
aniversaria na terça, 

dia 23, e ganha beijos 
do marido Mauro e dos 
filhos Breno e Betina

Vânia Aparecida Buffo 
Moraes recebe flores e 
telefonemas pelo seu 

aniversário na próxima 
terça, 23 de março

Vitor Ciconelo troca de 
idade na terça, dia 23, 
e comemora com os 

pais Cride e Vanda e os 
irmãos Junior e Vinícius

Vitor Ribeiro Thomé, 
filho de Diego Pazeto 

Thomé e Sabrina Ribeiro 
Thomé, completa cinco 
anos na terça, dia 23

Amanda Alves será 
festejada pelos pais 

Onivaldo e Carmem, pelo 
marido Issao e pela filha 
na quarta, 24 de março

Ana Beatriz Uliana 
Gaiotto Faria aniversaria 

na quarta, dia 24, ao 
lado dos pais Alessandro 

e Fabiana e da família

Annita Viotto rasga 
folhinha na quarta, 24 
de março, e recebe o 

carinho de toda a família 
e dos amigos de Tietê

Arnaldo dos Reis Filho 
reúne a esposa Isabela, 

a filha Olívia, os pais, 
irmãos e sobrinhos na 
quarta, 24 de março 

Celina Fernandez 
assopra velinhas na 

quarta, 24 de março, na 
companhia do marido 

André e do filho Arthur

Giseli Alves celebra 
mais um ano de vida na 

quarta, 24 de março, 
junto da filha Lívia, dos 

pais e dos familiares

Helio Souza aniversaria 
na quarta, 24 de março, 

e comemora com a 
esposa Terezinha, os 
filhos e toda a família

Karina Garpelli será 
festejada pelo filho João 
Victor, pelo namorado 

Alex Calaça e familiares 
na quarta, 24 de março 

José Mescolotto Junior 
vai rasgar a folhinha na 
quarta, 24 de março, na 
companhia da esposa 
Fabiana e da família

Laureine Valentim 
Milanez comemora 

aniversário na quarta, 
24 de março, e recebe o 
carinho dos familiares

Lázaro Soares de 
Camargo (Tagre) 

assopra velinhas na 
quarta, dia 24, ao lado 

da esposa Marlene

Maria Edenilza dos 
Santos Silva fica mais 
velha na quarta, 24 de 
março, junto do marido 

Severo e dos filhos

O filho João Paulo e os 
familiares parabenizam
Paulo Sérgio Abrantes 

pelo aniversário na 
quarta, 24 de março

Raquel Grando Balmiça 
troca de idade na quarta, 

24 de março, ao lado
das filhas Laís e Santini, 

dos pais e da família

Rodrigo Pessati 
Modanese recebe os 

cumprimentos da família 
e dos amigos na próxima 

quarta, 24 de março

Vânia Tomé 
vai rasgar folhinha na 
quarta, 24 de março, 

na companhia dos 
familiares

Bruno Antunes Mazzer, 
filho de Ricardo e 

Gabriela e irmão da 
Laura, completará quatro 
aninhos na quinta, dia 25

Claudete Dante festeja 
nova idade na quinta, 
25 de março, ao lado 

do marido Osvaldo, dos 
filhos e dos netos

Cintia Maria Marcuz 
receberá flores e muitos 

telefonemas pelo seu 
aniversário na quinta, 

25 de março

Bolo da quinta, dia 25, 
será para Fernanda 

Moretti, que comemora 
a data com a filha Maria 
Valentina e familiares

José Bráulio Evangelista 
apaga velinhas na 

quinta, dia 25, e festeja 
com a esposa Carla, a 
filha Bruna e família

Brinde da quinta, dia 25, 
será para Lucila Gaiotto 
Faria, que aniversaria 
junto do marido Silvio, 

do filho e familiares

A esposa Cris Fieira, 
a família e os amigos 

cumprimentam Sandro 
Tezotto pela nova idade 
na quinta, 25 de março
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Adriana e Tavinho Adriano e RenataEvaldo e Silvia

Em Cerquilho, Adriana Aparecida de Nadai Mazzer e Otávio 
Augusto Mazzer (Tavinho) brindarão 36 anos de amor e cumpli-
cidade na segunda, 22 de março, na companhia das filhas Gio-
vanna e Beatriz, do neto Augusto e dos genros. Da redação do 
Nossa Folha, seguem as felicitações pelas Bodas de Calcedônia!

Em Tietê, Adriano Aronchi (Kiko) e Renata Frizo vão comemo-
rar três de união matrimonial na próxima quarta, 24 de março, 
ao lado da família. 

Os amigos do jornal Nossa Folha enviam os parabéns ao casal 
pelas Bodas de Green Gold!

Em Cerquilho, Evaldo De Nadai e Silvia Marcia Alves De Nadai 
festejaram 25 anos de casados na terça, 16 de março, junto dos 
filhos Gustavo e Mariana e familiares.

Recebam da equipe do jornal Nossa Folha os cumprimentos 
pelas Bodas de Prata!

Arquivo familiar Arquivo familiarArquivo familiar

BODAS BODASBODAS



Levados pelo dinamismo 
apostólico missionário do seu 
fundador Santo Afonso, os 
padres redentoristas se espa-
lharam, em poucos anos, por 
diversos países do mundo.

Em 1894, os redentoristas 
da Baviera, na Alemanha, dei-
xaram seu país e vieram lan-
çar as raízes da congregação 
em solo brasileiro. Foi assim 
que, em 21 de agosto de 1936, 
chegava no Porto de Santos o 
jovem sacerdote padre João 
Evangelista Betting.

Nascido em 23 de dezem-
bro de 1906 e ordenado sacer-
dote em 7 de junho de 1931, 
padre João Betting vinha cheio 
de vida, de dinamismo e de es-
perança para trabalhar nesta 
terra, que ele já tinha apren-
dido amar pela convivência 
com os estudantes brasileiros, 
que faziam na Alemanha seus 
últimos estudos de Teologia e 
Pastoral.

Exatamente em 1936, devi-
do às situações adversas pelas 
quais passava a Alemanha, 
os redentoristas resolveram 
abrir, no Brasil, o Seminário 
Maior, onde os alunos pudes-
sem terminar seus estudos 
teológicos. A cidade escolhida 
foi Tietê e o nomeado, padre 
João Betting. Naquele momen-
to, a providência divina unia a 
vida e o sacerdócio do padre 
João Betting a fé e ao futuro de 

Tietê.
O sacerdote assumiu logo 

a cátedra da escritura, acumu-
lando mais tarde, o Magistério 
em diversas matérias do cur-
rículo do Seminário Maior. De 
1936 até 1965, tornou-se pro-
fessor no Seminário formando 
várias levas de missionários 
redentoristas. Mas não foi ape-

nas como professor que ele se 
tornou amado e merecedor da 
estima de muitos. Padre João 
Betting conquistou a estima e a 
gratidão da população de Tietê 
pelo seu grande zelo apostóli-
co, pela sua simplicidade, pelo 
carinho e pela dedicação com 
que tratava as pessoas. 

Também foi um exímio ca-

tequista ao preparar as crian-
ças para a Primeira Comunhão 
e dando-lhes um alicerce só-
lido de uma vivência eucarís-
tica. Tornou-se muito procu-
rado para o aconselhamento, 
tanto em assuntos espirituais, 
como em temas familiares.

Alma mística e profunda-
mente piedosa, padre João 
Betting tinha a fama de ser um 
verdadeiro “homem de Deus” 
e, por isso, era bastante pro-
curado para as confissões e 
bênçãos. Constantemente, era 
visto de bicicleta ou de charre-
te indo até os sítios, mesmo os 
mais distantes. 

Padre João Betting tinha 
feito um voto particular de 
não perder tempo, no entanto, 
não era um homem apressa-
do ou angustiado, pois sabia 
fazer das suas conversas um 
meio de atrair as pessoas para 
Deus. Tinha um carinho espe-
cial com os doentes, aos quais 
visitava constantemente. Sabia 
compreendê-los e tinha para 
todos uma palavra de encora-
jamento e conforto. Talvez, o 
próprio Deus estivesse traba-
lhando a alma do padre João 
Betting e preparando seu espí-
rito para suportar longa enfer-
midade ao, em 1966, ser aco-
metido pelo Mal de Parkinson, 
que é uma doença degenerati-
va do sistema nervoso central, 
crônica e progressiva. Apesar 

De 1936 até 1965, tornou-se professor no Seminário Santa Teresinha, formando várias levas de missionários redentoristas

Saiba quem foi o padre João Evangelista Betting

Faleceu em 21 de fevereiro de 1986, em São Paulo, 
e foi sepultado em Tietê

Arquivo Nossa Folha
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ESPECIAL

Por Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e educadorA solidão
Em 2014, o ator norte-a-

mericano Robin Williams foi 
encontrado morto em sua re-
sidência em Tiburón, na região 
da baía de San Francisco, nos 
Estados Unidos. O xerife local 
informou que sua morte foi 
devido à “asfixia por enforca-
mento” e “os exames toxico-
lógicos revelaram a ausência 
de álcool e de drogas ilícitas”. 
Robin Williams era pai de três 
filhos e, em entrevistas, reco-
nheceu suas dificuldades com 
o álcool e as drogas. No entan-
to, mesmo em meio ao gran-
de sucesso em nível interna-
cional, o seu maior problema 
sempre foi à solidão. 

Tema este que, em uma das 
suas canções, a cantora Marisa 
Monte a descreve com a se-
guinte poesia: “Solidão é lava. 
Que cobre tudo. Amargura em 
minha boca. Sorri seus dentes 
de chumbo. Solidão, palavra. 
Cavada no coração. Resignado 
e mudo. No compasso da desi-
lusão. Viu! Desilusão, desilusão. 
(...) eu, (...) você. (...) solidão”. 

A letra recorda uma his-
tória que ocorreu durante a 
Segunda Guerra Mundial, na 
Califórnia, nos Estados Uni-
dos, quando uma jovem espo-

sa desejava acompanhar seu 
marido a um acampamento do 
Exército, próximo ao deserto. 
O lugar não oferecia o mínimo 
de conforto e ele a aconselhou 
não ir, porém ela queria estar 
ao seu lado. Infelizmente, a 
casa que encontraram encon-
trava-se em péssimas condi-
ções e quase insuportável o 
calor durante o dia, mais de 
40 graus à sombra. O vento 
soprava constantemente, es-
palhando o pó e a areia por 
cima de tudo, com dias longos 
e monótonos. Seus únicos vizi-
nhos eram os indígenas e ne-
nhum deles falava inglês. 

Quando o amado foi trans-
ferido para um lugar mais dis-
tante, a fim de participar de 
manobras por duas semanas, 
a solidão e as condições pre-
cárias a “atingiram em cheio”. 
A mulher escreveu para a mãe 
desejando voltar para casa, 
porque já não suportava mais 
aquilo. A resposta chegou 
sem demora e incluíam ape-
nas duas linhas: “Dois homens 
olharam através das grandes 
de uma prisão: um deles viu a 
lama, o outro as estrelas”.

Imediatamente, ao ler 
aquelas linhas repetidas vezes, 

começou a sentir-se envergo-
nhada de si mesma. Não dese-
java separar-se do companhei-
ro e, por isso, “escolheu olhar 
para as estrelas”. Saiu para 
fazer amizade com os índios e 
aprendeu a trabalhar com ce-
râmicas. Começou a estudar o 
deserto e as plantas. Tornou-
-se uma autoridade no assun-
to e escreveu um livro. Assim, 
como esta jovem recém-casa-
da, muitos têm experimentado 
o desespero e o desânimo que 
a solidão produz. 

Aviões supersônicos po-
dem levar do Atlântico ao Pa-
cífico em questão de horas. 
Em segundos, uma simples 
mensagem nas redes sociais 
pode colocar em contato com 
um amigo em qualquer par-
te do mundo. Aparelhos de 
rádio, televisão e a internet 
habitam as casas de quase 
todos, fazendo companhia 
mesmo aos doentes e idosos. 
Entretanto, em uma época de 
constante comunicação e mul-
tidões, existem mais indivídu-
os sofrendo de solidão do que 
em qualquer outro momento 
histórico.  Ela aflige a todos, 
jovens, velhos, homens, mu-
lheres e até crianças. Às ve-

zes pensa-se que os idosos ou 
aqueles destituídos de bens 
sofrem deste mal, mas o exe-
cutivo em ascensão ou o mi-
lionário à busca de riquezas, 
também são suas vítimas.

Diante dessa realidade, há 
milhões de prisioneiros atrás 
das grades da inutilidade, da 
rejeição e da inferioridade. A 
esperança, a alegria e o amor 
estão trancados nesta mas-
morra, sem poderem escapar 
e encontrar alívio. Por isso, 
Jesus Cristo é o único que con-
cede a verdadeira libertação, 
conforme o evangelho de São 
Lucas, quando destaca seu 
ensinamento ao homem do 
século XXI: “O Espírito do Se-
nhor está sobre mim, pelo que 
me ungiu para evangelizar aos 
pobres; enviou-me para pro-
clamar libertação aos cativos e 
restauração da vista aos cegos, 
para pôr em liberdade os opri-
midos” (São Lucas 04:18). 

Joani Corrêa Prestes, mes-
tre em Letras, professor e 
educador. E-mail: jcprestese-
du@hotmail.com - Twitter: @
teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/
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LÁ NO PASSADO

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

edição traz uma das figuras 
mais populares do município 
de Tietê no passado. Ele era 
um modesto motorista que se 
tornou lendário pelos serviços 
prestados à sociedade tieteen-
se durante muitos anos. Este 
homem singular pela sua mo-
déstia e bondade chamava-se 
Cipriano Matarazzo, conheci-
do popularmente por Bimbo.

Nascido em Barbacena, Mi-
nas Gerais, em 28 de setembro 
de 1900, era viúvo de Amélia 
de Oliveira. Na época, Bimbo 
veio de Santa Barbara para 
trabalhar na Agência Ford em 
Tietê, sendo suas atribuições 
buscar os veículos novos na 
capital paulista. 

Posteriormente, Bimbo 
acabou contratado pela Che-
vrolet de Araújo & Olynto e, 
com a inauguração da estrada 
estadual até Laranjal Paulista 
em 1º de setembro do ano de 

1925, tornou-se o motorista 
da primeira linha de jardinei-
ras entre Tietê e a vizinha ci-
dade. 

Em 1934 entrou para a Si-
meira & Cia., que acabava de 
instalar uma linha de ônibus 
entre Tietê e São Paulo, em-
presa substituída posterior-
mente pelas firmas Antonio 
Guerra e Viação Anhanguera. 
Bimbo trabalhou nesta linha 
até outubro de 1968.

Por todo esse tempo serviu 
a população de Cabreúva, Itu, 
Porto Feliz e, particularmente, 
Tietê. Na época, Bimbo fazia 
compra de remédios e de uten-
sílios, entregava roupa lavada 
e passada, levava recados para 
todos que lhe pediam, sempre 
com boa vontade.

Nos últimos anos de sua 
vida, depois de aposentado, 
tentou trabalhar, porém, um 
problema de saúde o impediu. 
Nesta época, passou a morar 

Acervo Nossa Folha

Eduardo Pasquotto Orsolini é filho de Edmundo Orsolini (in 
memoriam) e de Ester Pasquotto Orsolini e irmão da Evelyn Pas-
quotto Orsolini. 

Nascido em Tietê, em 17 de outubro de 1980, formou-se Ba-
charel em Ciência da Computação. Está casado com Adriana San-
juan e tem um filho chamado Rafael. Atualmente, trabalha como 
consultor de Segurança da Informação e Privacidade de Dados. 

Eu sou? Uma pessoa tranquila que preza pelo convívio em 
família.

Sinônimo de beleza? A beleza proporcionada pela natureza.
Cantor e cantora? Axl Rose, nos bons e velhos tempos do 

Guns n’ roses e qualquer uma das divas do Pop Internacional.
Ator e atriz? Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e 

Chuck Norris (por terem feito parte da minha infância) e Meryl 
Streep. 

Sonho? Poder viver o bastante para ver o meu filho crescer, se 
formar e ter uma família.

Amor? Essencial nos dias atuais.
Solidão? Às vezes é melhor estar só do que mal acompanha-

do.
Deus? Fundamental na nossa vida, em todos os momentos.
Religião? Católica.
Filme? À Espera de um Milagre.
Sonho de consumo? Viajar e conhecer novas culturas.
Defeito? Um pouco irritado (às vezes).
Qualidade? Honestidade e prezar pela verdade.
Lugar? Chácara da minha mãe.
Lazer? Cultivar plantas, cuidar de animais e jogar videogame 

com meu filho Rafael.
Qual o livro de cabeceira? Cissp all-in-one - livro de Seguran-

ça da Informação.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Médico-veteri-

nário. Penso ainda em cursar num futuro não tão distante.
Momento da vida para repetir? Meu casamento, mas com a 

mesma mulher.
Alegria? O nascimento do meu filho Rafael.
Tristeza? A morte do meu pai.
Decepção? Faz parte do nosso aprendizado e amadurecimen-

to como ser humano. Cabe a nós tirarmos proveito delas.
Receita contra o tédio? Passear ou fazer atividades com a 

família.
Tem saudades do quê? Dos tempos que conversávamos mais 

pessoalmente ao invés das mídias sociais.
Amizade é? Fundamental, tanto nos momentos bons quanto 

nos ruins.
Um(a) amigo(a) especial? Seria injusto escolher algum, mas 

tenho amigos muito queridos, especialmente da adolescência. Eu 
os considero como irmãos.

Palavra que riscaria do vocabulário? Deslealdade.
Ídolo? Meu pai Edmundo Orsolini.
Frase? “Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim 

aquele que nunca para de lutar”.
Nota 10 para: as pessoas que mantêm a sua essência, não 

importando a situação ou a posição ocupada.
Nota zero para: os políticos que utilizam da pandemia como 

meio para atingir objetivos particulares.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha esposa, 

minha mãe e minha irmã, três exemplos de mulheres de fibra, 
três guerreiras.

Planos para o futuro? Estudar e me aperfeiçoar cada vez 
mais, sempre buscando ser uma versão melhor de mim mesmo, 
a cada dia.

Recado? Busque balancear sua vida virtual com sua vida real 
e nunca abra mão da sua privacidade.

de todo tratamento recebido, 
até mesmo na Alemanha, a do-
ença foi progredindo até leva-
-lo à completa imobilidade em 
seu leito de dor. 

Na época, atendendo aos 
insistentes pedidos do próprio 
sacerdote e da família de Narci-
so Sutiro, os superiores permi-
tiram que padre João Betting 
se recolhesse aos cuidados 
desta família, com quem pas-
sou os últimos 13 anos de sua 
vida. Ao lado deles, o sacerdo-
te era extremamente querido, 
fosse pelo casal Narciso e Eli-
zinha e seus filhos, fosse pela 
sua enfermeira, dona Ía, con-
siderada uma segunda mãe 
para ele. Nesta época, ainda 
recebia visitas dos amigos de 
Tietê, que iam até ele para pe-
dir bênçãos ou conselhos. Ul-

timamente, não podendo mais 
falar, respondia por gestos ou 
pela escrita.

Quando Tietê se prepara-
va para celebrar os 50 anos 
da presença dos redentoristas 
na cidade, Deus o chamou. O 
sacerdote, que sempre teve o 
coração preso a esta terra e 
seus habitantes, faleceu em 21 
de fevereiro de 1986, em São 
Paulo. Conforme desejo, seu 
corpo foi trazido para Tietê e 
velado na igreja Santa Teresi-
nha, no Seminário.  A missa 
de corpo presente, presidida 
por Dom Tarcísio Ariovaldo 
Amaral e concelebrada por 
Dom José Melhado Campos e 
50 sacerdotes, reuniu amigos e 
fiéis vindos de toda parte, para 
acompanharem a despedida 
do padre João Betting.

no asilo até o seu falecimento, 
em 13 de agosto de 1980. 

Sua morte foi muito senti-
da por toda a população tiete-

ense, pois Bimbo sempre era 
um ser humano muito presta-
tivo. Seu corpo está sepultado 
no Cemitério de Tietê.
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