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FAC 
realiza 
2ª Mostra 
Científica

Conselho 
do Negro 
promove 
evento

NESTE SÁBADO

EM TIETÊ

A Faculdade Cerquilho 
(FAC) realiza amanhã, 20 de 
novembro, a 2ª Mostra Cien-
tífica. O evento conta com di-
versas atividades, dentre elas, 
a apresentação de trabalhos 
científicos, simulado de juri, 
minicursos, palestras e apre-
sentações culturais. 

Esta é uma realização do 
Núcleo de Pesquisa e Iniciação 
Científica (NPIC), que visa cria-
rum espaço de aprendizagem.
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O Conselho Municipal do 
Negro, com o apoio da Pre-
feitura de Tietê, comemorará 
a data da Consciência Negra  
com show, capoeira e o tradi-
cional batuque. Apresentação 
ocorrerá neste sábado, 20 de 
novembro, a partir das 20 ho-
ras, na praça dr. Elias Garcia. 
Será o primeiro evento públi-
co realizado desde o início da 
pandemia.                  Página 8 

Segundo o autor, o objetivo é o resgate da memória do caso que, na 
época e nas décadas seguintes, repercutiu no mundo todo

INÉDITO

Livro “Crime das Sete 
Mortes” tem lançamento

DESTAQUE - O livro “Dos so-
nhos ao pesadelo: O Crime das 
Sete Mortes”, de autoria do 
José Luiz Meucci (Zé Luiz), já 
tem datas de lançamento. 

Em Jumirim, a cerimônia 
ocorrerá na terça, 23 de no-
vembro, a partir das 19h30, 

no Centro Comunitário Senhor 
Bom Jesus e São Roque. 

Em Tietê, o lançamento 
será na quinta, 25 de novem-
bro, às 19h30, na Oficina Cul-
tural “Maestro Orlando da Sil-
veira”.

Em Laranjal Paulista, ocor-

rerá na terça, 30 de novembro, 
às 19h30, no Centro Comuni-
tário São Roque. 

Em Cerquilho, o lançamen-
to está marcado para a quinta, 
2 de dezembro, às 19h30, no 
Centro Comunitário São José.                                                                                                                                   
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“Dos sonhos ao pesadelo: O Crime das Sete Mortes” é dividido em sete partes
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Bicadinhas da semana 

Terapia do perdão!

PARA ENCERRAR

Muitos ensinamentos orientam que o perdão é uma das maio-
res virtudes, através das quais alcançaremos a paz interior. Den-
tro desse entendimento, o ensinamento de hoje é: se alguém te 
feriu ou te ofendeu, não revide, não responda nem atraia para si 
as energias negativas que o outro emana. Se possível, ore por este 
alguém. Nem sempre as pessoas são más, às vezes, estão apenas 
confusas e doentes, espiritual ou emocionalmente. 

Não se prenda no cárcere da mágoa. O perdão sempre será a 
chave da libertação. Infelizmente, nosso conceito de perdão pode 
limitar ou dificultar nossa capacidade de perdoar. Dizem que 
perdoar é ato de gente fraca e medrosa. Na verdade, dizem isso 
porque possuímos crenças negativas de que perdoar é aceitar de 
forma passiva tudo o que nos fizeram. Muitas vezes, achamos 
que perdoar é aceitar desrespeito aos nossos direitos. 

Será mesmo que a pessoa que perdoa demonstra fraqueza de 
caráter? Temos certeza que não! Aliás, esta certeza não é nossa, 
mas do Ser Divino que nos recomendou e viveu o perdão incon-
dicional. E não consta que o Mestre tenha demonstrado em Sua 
vida fraqueza de caráter. Alguns até pensaram que Ele era fra-
co, já que, quando perseguido e açoitado, não esboçou qualquer 
gesto de reação e, no auge do seu martírio, ainda foi capaz de 
pedir ao Pai que perdoasse seus ofensores. Todo este exemplo 
mostra que Cristo nos ensina que existem muitas razões para 
exercitarmos o perdão. A primeira razão encontra-se na consta-
tação de que todos nós somos imperfeitos e que não há ninguém 
no mundo quem tenha atingido a perfeição. Por isso, o erro faz 
parte das nossas vidas.

Então, se alguém nos ofende, provavelmente, faz por igno-
rância de quem ainda não aprendeu a lição do respeito. Assim, 
haveremos de aceitar que o problema não está no outro, pois era 
previsível que, por mais especial que esta pessoa fosse, um dia 
acabaria agindo de forma diferente daquela que esperávamos. O 
erro está em nós que não aceitamos as pessoas como são. Desse 
modo, podemos afirmar que, sem aceitação, não há perdão! 

Outro motivo para esquecermos as ofensas está na constata-
ção de que o perdão traz grande alívio para quem perdoa, porém, 
nem sempre para quem é perdoado, pois, muitas vezes, quem é 
perdoado não consegue se livrar da sua consciência, mas este 
também precisa aprender a se perdoar e a recomeçar. O autoper-
dão também é importante porque propicia clara visão da respon-
sabilidade, levando a cuidadosas reflexões e afastando atitudes 
precipitadas ou contraditórias. 

Ao não praticar o perdão, carregaremos sentimentos de má-
goa e ressentimentos e este lixo tóxico, certamente, produzirá 
doenças em nosso organismo. Alimentar ideias de ódio e vingan-
ça deixa-nos na mesma sintonia de agressão e sobrecarrega. Des-
se modo, pratique a terapia da prece e da distância daquilo que 
te prejudicou. Isso fará com que você encontre em si sentimentos 
de paz e serenidade.

“Você pode achar que o céu está em silêncio, mas Deus não 
esqueceu de você. Não esqueceu dos seus sonhos. Não esqueceu 
das injustiças que você sofreu. Não esqueceu dos seus anos de 
sacrifício. É apenas uma questão de tempo para que você faça a 
colheita das sementes que plantou. Ele concederá bênçãos para 
realizar seus sonhos. Ele curará seu corpo de modo sobrenatural. 
Você vencerá todos os obstáculos, derrotará todos os inimigos e 
viverá aquela vida de vitória que Ele lhe reservou!”

COMIDA DE MÃE Espalharam por aí que o pessoal da reda-
ção do jornal Nossa Folha ficou com água na boca ao ver Sérgio 
Honório postar, nas redes sociais, um caprichado almoço prepa-
rado pela mãe Leonor Machia. Agora, os amigos querem saber 
quando serão convidados para apreciar uma deliciosa refeição 
preparada por Leonor?

DELÍCIA DO DIA As borboletas do jardim contaram que os 
amigos do jornal Nossa Folha estão com saudades do delicioso 
bolo de fubá preparado pelas mãos de fada da amiga Rosa Pez-
zatto, a pé de valsa de Tietê. A lembrança do paladar do pessoal 
é presente toda vez que se coloca o café no fogo!

FIM DE ANO Os fofoqueiros de plantão contaram que Lau-
rão Paladini tem feito tanto sucesso com sua churrascada que os 
amigos do jornal Nossa Folha esperam ser convidados para co-
nhecer todas as técnicas de um churrasco top preparado por ele.

DESENCONTRO As más línguas disseram que Juliane Giaco-
mazzi Quartaroli e Milla Marques Vicentin, ambas de O Boticário, 
sempre protagonizam engraçada cena quando se desencontram 
na rua Lara Campos, no Centro de Tietê. Há quem diga que elas 
até pensaram fazer sinal de fogo para uma encontrar a outra.

LEITOR ASSÍDUO Segundo as borboletas do jardim, quem 
também é leitor assíduo deste semanário e não perde as Bicadi-
nhas da Semana é o palmeirense e torcedor do Ituano Gabi Frag-
nani. Desde que chegou em Tietê, há 53 anos, ele acompanha, 
toda  semana, o jornal Nossa Folha.

VOVÔ CORUJA As borboletas do jardim contaram que Valdir 
Sbompato (Art&Fer) é o considerado o vovô mais coruja de Tietê 
e região quando está na companhia dos netos Júlia e Henrique. 
Nestas horas, o vovô mais amado fica com sorriso de orelha a 
orelha! É só alegria!

CHURRASCADA Espalharam por aí que no Rancho do Paeh, 
de Gilson Santos Machado (Gilsão Paeh), dieta vegana não tem 
vez. Por lá, a churrascada rola solta para alegria dos amigos e do 
próprio anfitrião, com direito até a peça de picanha.

MAU MOMENTO As más línguas disseram que os palmei-
renses Thiago Regatá, Luis Fernando Antunes, Nilson Bertola, 
Beto Rodrigues, Gabi Fragnani, Gê Tock, Diva Rodrigues, Ubal-
do Bergamin Filho, César Ercolim, Sérgio Gaiotto, Crau Jacomin, 
Dirlei Baccili, Zeca Cardoso, Sutilo (bar), Djalma Cestarioli, New-
ton Simonetti, Carlão Bonati, Zeco Ribeiro, Bob Alves Lima, Luis 
Paladini, Palmeira Imobiliária, Anselmo Cancian e Marcelo Badu 
acordaram entristecidos, ontem, 18 de novembro, após a derrota 
diante do São Paulo pelo Brasileirão.

DUELO Os fofoqueiros de plantão estão com saudades dos 
duelos culinários entre dr. José Correia Neto (dr. Neto) e Valdir 
Grando (Bagre) no Facebook, Na verdade, o talento culinário da 
dupla precisa ser comprovado regularmente pelos amigos, que 
se autoconvidam para um almoço ou jantar preparado por eles.

VEGETARIANO Os fofoqueiros de plantão disseram que, de-
pois de Paulinho Marteline, César “Boninho” Guitte (Nossa Folha) 
fez promessa para se tornar vegetariano em 2022. Portanto, ele 
pede ajuda para que os amigos do time Agora Eu “Se” Consagro 
(Aesc), a partir do próximo ano, só façam churrascada vegetaria-
na. Será que vão topar ajudá-lo?

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

LIVE 1 Hoje, 19 de novem-
bro, às 20 horas, pelo perfil 
@damanarodrigues no Insta-
gram, a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, receberá a 
médica pediatra Cintia Angeli, 
que chega para uma live para 
apresentar seu olhar de pedia-
tra e falar como o isolamento 
social impactou a saúde de 
crianças e adolescentes ao lon-
go destes meses de pandemia 
da covid-19.

BAZAR 1 A Associação 
Voluntários Anônimos de 
Cerquilho (Avac) realiza neste 
sábado, 20 de novembro, das 
8h30 às 12h30, o Bazar Solidá-
rio em prol dos animais. Esta-
rão à venda roupas e calçados 
(adulto e infantil) a partir de 
R$3 cada peça. O valor arreca-
dado será direcionado para as 
castrações de cães e gatos de 
famílias carentes. O endereço 
é rua São José, 1.795, no bairro 
Nova Cerquilho.

CONVITE 1 A professora e 
mestre Maria da Conceição Dal 
Bó Vieira fará o lançamento do 
seu livro “A Educação durante 
os anos JK (1956 - 1961) na 
Faculdade Cerquilho (FAC). A 
solenidade ocorrerá neste sá-
bado, 20 de novembro, das 9  
às 12 horas.

BAZAR 2 A Paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida de Tietê 
realiza neste sábado, 20 de 
novembro, a partir das 9h30, 
bazar beneficente no salão de 
festas no bairro Paraíso.

OFICINA DE BONECAS O 
Coletivo Baobá convida para 
a Oficina Gratuita de Bonecas 
Abayomis neste sábado, 20 
de novembro, a partir das 14 
horas, no barracão da comuni-
dade Santa Cruz, na cidade de 
Tietê.

LIVE 2 Na próxima segun-
da, 22 de novembro, às 20 
horas, a advogada especialista 
em Direito Previdenciário e do 
Trabalho, Geruza Flávia dos 
Santos será entrevistada pela 
jornalista do Nossa Folha e 

criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, no perfil @damana-
rodrigues no Instagram. Entre 
os fatos que marcaram sua 
vida, a entrevistada contará 
sobre suas experiências pro-
fissionais, além das influên-
cias, projetos em andamento e 
a convivência em família.

LIVE 3 A enfermeira obs-
tetra Valdenice Lima Moraes e 
a técnica em Enfermagem De-
nise Silva de Carvalho chegam 
para uma live com a jornalista 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
na quarta, 24 de novembro, às 
20 horas, no @damanarodri-
gues no Instagram. Na oportu-
nidade, elas vão contar sobre 
como surgiu o projeto “Árvore 
da Vida” e o carimbo da região 
plantar do recém-nascido, de-
senvolvido pela equipe de En-
fermagem da Maternidade da 
Santa Casa de Tietê.

BAZAR 3 Em Tietê, o Edu-
candário Rosa Mística divulga 
a programação do Bazar de 
Fim de Ano. As datas de no-
vembro serão 26, 27 e 28 e, 
as de dezembro, dias 1º, 4, 8 
e 11. Estarão à venda peças de 
cama, mesa e banho, além de 
roupas adulto e infantil. 

MIAUJUDE Por meio do Ai-
qFome, está sendo preparado 
para sexta, 26 de novembro, 
no Bhai Bar & Balada, em Tietê, 
o Samba da Miaujude. Evento 
terá como atrações a Bateria 
da Escola de Samba Tornado, 
além do Samba do Gusta e do 
Dj Felipe Mello.

CONVITE 2 O 1º Movimen-
to Cultural de Tietê (Arte no 
vô) será realizado na sexta, 
3 de dezembro, das 18 às 21 
horas, na avenida dr. Soares 
Hungria, no Centro. O evento 
tem como objetivo reunir, vo-
luntariamente, artistas e faze-
dores de Cultura de Tietê que 
desejam expor seus trabalhos, 
gratuitamente, para a popula-
ção em geral. O 1º Movimento 
Cultural de Tietê marcará,  ain-
da, os 33 anos da inauguração 
da Academia Anabete Ballet.

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 20 de novembro

SANTA TERESINHA: às 16 e 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: às 17h30.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19h30.

DOMINGO: 21 de novembro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: 8 horas (Crisma), 
às 10 horas e às 19h30 (1ª Missa).
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
SANTA CATARINA ALEXANDRIA: às 16 horas (festa).
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 
MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado às 
19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.

NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
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ENCONTRO

Na quarta, 17 de novem-
bro, o prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) recebeu, em seu gabine-
te, o presidente da Câmara de 
Tietê, vereador Alfredo Melaré 
Neto (PL) para tratarem de po-
líticas públicas executadas no 
município e de possibilidades 
de reforços na conscientização 
do combate às drogas e à pe-
dofilia.

No encontro, inicialmente, 
acordaram ações que envol-
vem parte da comunidade es-
colar, por meio de palestras e 
recebimento de material grá-
fico do Conselho Federal Par-
lamentar (Confep), do qual o 
presidente do Poder Legislati-
vo é delegado regional. 

Ideia é alinhar a participa-
ção do doutor Mauricio Freire, 
delegado e diretor do Confep, 
especialista no combate ao 
uso de drogas e a pedofilia, 
para atuar em palestras nas 
Redes Municipal e Estadual de 
Ensino.

Na ocasião, o prefeito Vla-
mir Sandei destacou o traba-
lho desenvolvido pelo Conse-
lho Municipal Sobre Drogas 
(Comad), reconhecido também 
pelo presidente da Câmara 
Municipal, Alfredo Melaré 
Neto, que poderá, após o atu-
al, em desenvolvimento, ser 
reforçado pela pedagogia de 
trabalho do Confep, em rela-
ção às drogas. 

Divulgação

Vlamir Sandei e Alfredo Melaré Neto tratam sobre 
educação preventiva contra drogas e pedofilia

A vítima foi socorrida e levada à Santa Casa de Cerquilho e, posteriormente, transferida para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Jovem tenta suicídio ao se jogar de passarela
EM CERQUILHO

Flagrante internet

PL de Regonha auxilia setor 
empresarial e comercial

LEGISLATIVO

Na sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de Tietê foi 
aprovado o Projeto de Lei (PL) 
37/2021, de autoria do vere-
ador Junior Regonha (MDB), 
que autoriza o Poder Execu-
tivo a instituir programa que 
objetiva a redução de prazos, 
despesas e burocracias admi-
nistrativas para a abertura, 
modificação e extinção do mi-
croempreendedor individual, 
da microempresa e da empre-
sa de pequeno porte.

Segundo o autor, “em 2020 
as microempresas e empresas 
de pequeno porte eram res-
ponsáveis por 27% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasilei-
ro, com aumento gradativo e 
constante desde 1985. Neste 
mesmo ano, nos setores de ser-
viço e comércio, esses empre-
endimentos representavam, 
respectivamente, 98% do total 
de empresas formalizadas. No 
tocante à mão de obra, as mi-
cro e pequenas empresas, bem 
como as empresas individuais, 
respondem por aproxima-
damente 44% dos empregos 
formais no setor de serviços 
e, aproximadamente, 70% dos 
empregos no comércio. São 
números que demonstram e 
comprovam a importância de 
se criar políticas públicas vol-
tadas ao empreendedorismo, 
ao micro e pequeno empresá-

rios e empresários individuais. 
Isso porque um dos principais 
entraves do empreendedoris-
mo é a burocracia”, disse. 

Com a aprovação deste PL, 
a Prefeitura fica autorizada a 
adotar medidas com o obje-
tivo de concentrar diversos 
serviços públicos voltados ao 
empreendedorismo, inclusive, 
mediante convênio com ór-
gãos de outras esferas de go-
verno, sempre com as diretri-
zes para a redução de prazos, 
custos e procedimentos para 
abertura, modificação e encer-
ramento de atividades do mi-
croempreendedor individual, à 
microempresa e à empresa de 
pequeno porte, além, do de-
senvolvimento de plataformas 
em sites de internet ou aplica-
tivos, para realização de pedi-
dos, solicitações, obtenção de 
certidões, autorizações e ou-
tras licenças da Administração 
Pública. 

Segundo Regonha, o PL, 
aprovado, também impõe 
prazos à Administração Mu-
nicipal para atendimento aos 
requerimentos do empreen-
dedor, com a possibilidade de 
aprovação automática do pedi-
do pelo decurso desse prazo. 
“O PL seguiu para a análise do 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
para ser sancionamento”, des-
tacou o vereador.

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

No sábado, 13 de novem-
bro, uma jovem de 18 anos 
tentou tirar a sua própria vida 
ao se jogar de uma passarela 
localizada na Rodovia Anto-
nio Romano Schincariol (SP-
127), nas proximidades do 
asilo, em Cerquilho.

Motoristas e pedestres que 
passavam pelo local ficaram 
assustados com o compor-
tamento da jovem. Ninguém 
conseguiu impedir a tentativa 
de suicídio.

De acordo com informa-
ções do Plantão Policial de Ta-
tuí, onde a ocorrência foi re-
gistrada, a jovem foi socorrida 
e levada para a Santa Casa de 
Cerquilho e, posteriormente, 
transferida para o Conjunto 
Hospitalar de Sorocaba e até o 
fechamento desta edição, on-
tem, 18 de novembro, ela se-
guia internada em tratamento 
diante dos traumas físicos so-
fridos com a queda.

PRISÃO - Na quinta, 11 de 
novembro, policiais militares 
de Porto Feliz e Tietê efetua-
ram a prisão de um homem 

pelo crime de receptação e 
recuperaram uma motocicleta 
furtada a cerca de dois meses 
em Jumirim. Após as equipes 
policiais tomarem conheci-
mento de que a motocicleta 
furtada no município de Jumi-
rim estava sendo anunciada 
em um aplicativo de vendas 
no município de Porto Feliz, 
os policiais se deslocaram ao 
local para averiguação.

No local, o homem em pos-
se da motocicleta informou 
tê-la adquirido de um terceiro, 
sem documentação e não sa-
bia que se tratava de produto 
de furto. A motocicleta osten-
tava placa adulterada e estava 
com a numeração do chassi 
suprimida, porém, devido a 
outros sinais característicos 
foi possível constatar que a 
motocicleta era furtada. O re-
ceptador e a vítima foram con-
duzidos à Delegacia de Polícia, 
ouvidos e liberados. A motoci-
cleta permaneceu presa para 
ser periciada.

CONDENADO CAPTURA-
DO  - Na terça, 16 de novem-

bro, uma equipe da PM foi 
solicitada pela Promotoria Pú-
blica do Fórum de Cerquilho 
para prestar apoio. No local 
estava um indivíduo que re-
via sua situação criminal e era 

procurado pela Justiça pelo 
crime de violência doméstica. 
Diante dos fatos, o acusado 
precisou ser encaminhado ao 
plantão policial e lá permane-
ceu à disposição da Justiça.

Cidade de Tietê aplica
65.255 doses, aponta site

Até ontem, 18 de novem-
bro, somando todo o público-
-alvo da campanha de imuni-
zação contra a covid-19, em 
Tietê já tinham sido aplicadas 
65.225 doses; em Cerquilho, 
o número era de 78.827 vaci-
nados; em Laranjal Paulista, 
47.170; e, em Jumirim, soma-
vam 5.789 imunizados. 

Vale constar que estes 
dados foram publicados na 
página do Vacinômetro do 
Governo do Estado. É impor-
tante ressaltar, ainda, que es-
tes números relacionados aos 
municípios paulistas podem 
ser acompanhados no site va-
cinaja.sp.gov.br/vacinometro.

VACINAÇÃO - A Secretaria 
de Saúde e Medicina Preventi-
va de Tietê vacina na segunda, 
22 de novembro, das 8 às 12 
horas e das 13 às 16 horas. 
Nesta data, será aplicada a 
segunda dose da Coronavac 
e ocorrerá o atendimento aos 
faltosos. A imunização segue 
nos dias 23, 24 e 25.

Em Cerquilho, hoje, 19 de 
novembro, das 7h30 às 11h30 
e das 13 às 15 horas, a Secre-
taria de Saúde imunizará adul-
tos de 18 anos ou mais com a 
primeira dose da vacina, além 
de gestantes e puérperas com 
a primeira e segunda doses, 
assim como quem foi vacina-
do até 22 de outubro ou an-

tes com a segunda dose. Para 
completar, serão imunizados 
com a terceira dose os idosos 
vacinados em 24 de maio ou 
antes.

Os locais de vacinação são 
a UBSF Centro; UBSF Di Nápoli; 
e UBSF Parque Alvorada.

Já a Prefeitura de Jumirim 
não informou uma nova data 
da imunização até o fecha-
mento desta edição.

BOLETINS - Novos núme-
ros relacionados à covid-19 
foram divulgados por Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista. 

Até ontem, 18 de novem-
bro, Tietê registrava 4.107 ca-
sos confirmados, sendo 3.987 
curados e seis em recupera-
ção, além de 114 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava até 
ontem, 18 de novembro, 6.692 
casos confirmados, 6.414 
curados e 113 em recupera-
ção. O número de mortes era 
de 164.

Em Jumirim, até quarta, 17 
de novembro, os casos confir-
mados somavam 605 pessoas 
positivadas, tendo 597 cura-
das, nenhuma pessoa em iso-
lamento e oito óbitos.

Laranjal Paulista registra-
va até sexta, 12 de novembro, 
5.505 casos confirmados, com 
5.375 pacientes curados, 12 
em recuperação e 118 óbitos.

VACINÔMETRO

Prefeito recebe presidente da 
Câmara no Paço Municipal

A jovem foi levada para a Santa Casa de Cerquilho e 
transferida para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Anac vistoria área do 
Aeródromo de Tietê

RELATÓRIO

Recentemente, a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil 
(Anac) vistoriou toda a área 
do Aeródromo de Tietê, para 
constatar a situação da pista 
de decolagem e aterrisagem 
dos aviões e as condições 
do cercado que fecha a área, 
para circulação de público e 
animais, com a finalidade de 
emitir o Relatório de Inspeção 
Aeroportuária.

O secretário municipal 
de Serviços da Prefeitura de 
Tietê, Luis Gonzaga Carniel, 
a pedido do prefeito Vlamir 
Sandei  (PSDB) participou das 
reuniões e acompanhou toda 
a execução dos serviços até a 
certificação da Anac.

De acordo com informa-
ções do Poder Executivo, foi 
executada pela Prefeitura a re-
forma da cerca, com troca de 

mourões danificados, revisão 
dos fios e fixação de mais três 
fios de arame, para impedir a 
entrada de animais de menor 
porte na pista de decolagem.

Ainda segundo a `Prefei-
tura, a inspeção foi emitida 
pela equipe de vigilância con-
tinuada e segurança operacio-
nal da Anac, representada por 
Modesto Sanchez e Marcos 
Goulart, que contemplaram 
a verificação de atendimento 
dos requisitos de segurança 
operacional, como manuten-
ção, operações aeroportuárias 
e resposta à emergência, con-
tidos principalmente no RBAC 
153 e Resolução n° 279/2013, 
e requisitos relacionados à 
Segurança da Aviação contra 
Atos de Interferência Ilícita 
(AVSEC), contidos em regula-
mentos próprios.



Novembro Azul conscientiza 
sobre cuidados essenciais

SAÚDE DO HOMEM

Com o objetivo de chamar 
a atenção para o movimen-
to global de conscientização 
em prol da saúde do homem 
e com o intuito de promover 
uma mudança de paradigmas 
em relação à ida ao serviço de 
saúde, a Prefeitura de Cerqui-
lho programou campanhas 
para reforçar a importância 
da prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de próstata 
e pênis, além de lembrar aos 
homens que cuidar da saúde 
como um todo é fundamental.

Para atingir o maior nú-
mero de homens, a Secretaria 
Municipal de Saúde abrirá a 
Policlínica Municipal durante 
dois sábados (20 e 27 de no-

vembro) para atender a popu-
lação masculina.

Nestas datas serão reali-
zadas palestras informativas 
com sorteios de brindes para 
os participantes, realização 
de testes rápidos (HIV, sífilis 
e hepatites B e C), consulta de 
Urologia e Clínica Médica, sem 
precisar agendamento prévio. 

A campanha do Novembro 
Azul também terá um mutirão 
de vasectomia para os homens 
que já conseguiram as guias e 
aguardam agendamento. Se-
gundo a Prefeitura de Cerqui-
lho, também será realizada a 
avaliação e orientação para 
quem tem interesse em reali-
zar esse procedimento.
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AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

THEREZA CORREA LEITE CASEMIRO
Faleceu em Conchas, em 12 de novembro, Thereza Correa 

Leite Casemiro aos 83 anos. Falecida era viúva e deixou os 
filhos Ruth, Isabel e Paulo, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula Conchas 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de 
Conchas.

ONILDA OLIVAR SANTOS CARNIEL
Faleceu em Cerquilho, em 15 de novembro, Onilda Olivar 

Santos Carniel aos 89 anos. Falecida era viúva de Paulo Car-
niel e deixou o filho Zeis, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório da Saudade e, após reco-
mendação, sepultado no Cemitério da Saudade de Campinas.

OLINDA IDALINA FERREIRA
Faleceu em Sorocaba, em 15 de novembro, Olinda Idalina 

Ferreira aos 73 anos. Falecida era divorciada de Daniel Lucia-
no e deixou os filhos Pérsia Cristiane e Patrícia Cristina, além 
de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cer-
quilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque 
Municipal de Cerquilho.

OTÁCIO JOAQUIM DE CARVALHO
Faleceu em Sorocaba, em 15 de novembro, Otácio Joaquim 

de Carvalho aos 66 anos. 
Falecido era divorciado e deixou os filhos Fabiane, Patrícia 

e Adriana, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê 

e Complexo Funerário Orlando Panhozzi de Botucatu, após 
recomendação, sepultado no Cemitério Jardim da cidade de 
Botucatu.

FALECIMENTOS
EXPEDITO GOMES DE SOUSA

Faleceu em Tietê, em 15 de novembro, Expedito Gomes de 
Sousa aos 80 anos. Falecido era solteiro e deixou os filhos So-
corro, Francisca, Flávio, Rosineide, Gabriela e Graça, além de 
demais familiares. Seu corpo foi velado no Velório Grupo De 
Paula Tietê e, após recomendação, sepultado no Cemitério Me-
morial Jardim do Éden.

CRISTINA ZANETINI ARMELIM
Faleceu em Pereiras, em 16 de novembro, Cristina Zanetini 

Armelim aos 70 anos. Falecida era casada e deixou o filho Mar-
celo (in memoriam), além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de 
Conchas.

GIACOMO NOQUELI
Faleceu em Cerquilho, em 17 de novembro, Giacomo Noque-

li aos 85 anos. Falecido era viúvo e deixou os filhos Fábio, João, 
Lourdes, Marlene, José (in memoriam) e Cristina (in memoriam), 
além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerqui-
lho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal 
Antigo de Cerquilho.

MARINA SOARES LOPES
Faleceu em Cerquilho, em 17 de novembro, Marina Soares 

Lopes aos 61 anos. Falecida era casada com com Antonio Carlos 
Lopes e deixou as filhas Cristiane e Adriana, além de demais 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerqui-
lho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal 
Antigo de Cerquilho.

FALECIMENTOS
NELSON DE SAVASSA BETE

Faleceu em Tietê, em 12 de novembro, Nelson de Savassa 
Bete aos 86 anos.

Falecido era casado com Ivete Giovanete Bete e deixou de-
mais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e, 
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal Anti-
go de Cerquilho.

ANTONIO PEDRO GARDENAL 
Faleceu em Tietê, em 18 de novembro, Antonio Pedro Gar-

denal aos 81 anos.
Falecido era casado com Tereza de Lourdes Melaré Garde-

nal e deixou os filhos Cleusa Aparecida, Marta Tereza, Már-
cia, Luciana e Juliana Terezinha, e demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-
mendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram ao funeral.

Segundo o autor, o objetivo é o resgate da memória do caso que, na época e nas décadas seguintes, repercutiu no mundo todo

Livro do Crime das “Sete Mortes” tem lançamento
INÉDITO

José Luiz Meucci (Zé Luiz) 
é o autor de um livro que con-
tará o crime das “Sete Mortes”. 
Nascido em Laranjal Paulista, 
em 19 de março de 1961, é 
neto de italianos que vieram 
para Tietê na onda migratória 
dos anos de 1890.  

A sua ligação com as “Sete 
Mortes” começou em 1976, 
mesmo ano da inauguração 
do Centro Interescolar Muni-
cipal de Tietê, colégio técnico 
de cursos profissionalizantes, 
construído atrás do Cemitério 
(atual Etec “Vianna”). “Fiz par-
te da primeira turma e, para 
chegar à escola, a maioria dos 
alunos cortava caminho pelo 
Cemitério e, obrigatoriamente, 
passávamos diante da sepul-
tura das ‘Sete Mortes’. E foi 
assim que eu soube do crime 
e nasceu a minha curiosidade 
pelo caso”, disse Zé Luiz.

No entanto, somente 40 
anos depois, após uma se-
quência de coincidências, é 
que ele decidiu pesquisar tudo 
a respeito da tragédia e trans-
formou as informações no 
livro “Dos sonhos ao pesade-
lo: O Crime das Sete Mortes”. 
“No início enfrentei muitas 
dificuldades para identificar o 
caminho sobre como ‘contar’ 
tal história. Afinal, o material 
pesquisado avolumou-se tan-
to com inúmeros assuntos e 
temas, além do crime, que da-
ria para escrever dois ou três 
livros, embora todos ligados, 
de certa forma, ao tema cen-
tral e às famílias envolvidas. 
Até pensei em escrever mais 
de um. Porém, depois de anos 
de dúvidas, escrevendo e re-
escrevendo inúmeras vezes; 
inserindo e excluindo diversos 
trechos, decidi pelo conteúdo 
e formato que estão sendo pu-
blicados. Mas confesso que, 
até hoje, não estou certo ter 
escolhido o melhor caminho. 
Enfim...”, disse o autor.

Ainda segundo Zé Luiz, 
“Dos sonhos ao pesadelo: O 
Crime das Sete Mortes” é di-
vidido em sete partes, além 
do prólogo, sumário, páginas 

de referências, entre outros. 
Na primeira parte, ele conta 
quando e como teve o conta-
to inicial com o caso em 1976, 
aos 15 anos. Em seguida, na 
segunda parte, narra a sua 
trajetória (de 1978 a 2014) 
de forma bastante resumida, 
abordando acontecimentos 
coincidentes que o remetiam 
às “Sete Mortes”. “A começar 
pelos três anos que passei 
diante da sepultura (de 1976 
a 1978) até a incrível coinci-
dência ocorrida em dezembro 
de 2014 (36 anos mais tarde), 
quando um fato me levou para 
dentro do Cemitério de Tietê; 
diante da sepultura da família 
morta. Isso aconteceu horas 
após de ter conhecido o atual 
proprietário do Sítio das Sete 
Mortes, algo que só fui desco-
brir dias depois pela internet. 
Foi, a partir daí, que decidi 
pesquisar e escrever sobre o 
crime”, revelou.

Na terceira parte, Zé Luiz 
faz uma contextualização his-
tórica sobre o momento em 
que viviam Brasil e Itália no sé-
culo XIX. Trata da transição do 
Governo Imperial à República 
e o fim da escravidão no Bra-
sil, além dos movimentos das 
sociedades secretas italianas 
pela libertação do País; fatos 
que precederam e motivaram 
as guerras pela unificação 
e independência da Itália, e 
contribuíram para o fenôme-
no conhecido como a Grande 
Emigração, quando milhões de 
italianos deixaram o país em 
busca de uma vida mais digna 
para os seus.

Na quarta parte, ele conta 
a história de vida das famílias 
Faccin e Tonon na Itália; des-
de a unificação do País (entre 
1860 e 1870) até o desembar-
que no interior de São Paulo 
(1892). Ricardo Faccin, Maria 
Tonon e seus familiares dei-
xaram a Itália (ele com quatro 
anos, ela com três) no fim de 
1891. “Refiz as etapas das via-
gens que as duas famílias fi-
zeram, ainda em solo italiano, 
percorridas a pé, em carroças 

e trens. A dramática travessia 
do Atlântico, onde foi possí-
vel refazê-las, com registros 
ocorridos em alto-mar. Mostro 
a chegada em Santos, a passa-
gem pela hospedaria e o início 
da nova vida nas fazendas de 
café de Tietê e Rio das Pedras”, 
destacou.

Na quinta parte, Zé Luiz 
relata a história de vida das 
famílias dos três personagens 
principais: as italianas Faccin e 
Tonon (as vítimas do crime) e 
a brasileira Arruda (do assassi-
no). A narrativa se dá a partir 
da chegada da família Faccin 
em Tietê, em 1893, até o fim 
de 1922.

Na sexta parte, narra todos 

os acontecimentos a partir do 
primeiro dia de 1923 (ano do 
crime) e os seus desdobramen-
tos. “Mostro o agravamento 
dos problemas com os olhos 
de Ricardo, a viagem para São 
Paulo para tentar recuperar 
a visão, os meses seguintes a 
viagem, o assédio do ‘irmão de 
criação’ junto à esposa e a fi-
lha mais velha, os últimos dias 
de vida de Maria e das crian-
ças, por fim, o crime, a fuga e 
mobilização de toda uma re-
gião para a sua captura - uma 
verdadeira caçada ao monstro 
da Água de Pedra, bairro rural 
onde tudo aconteceu e toda a 
repercussão do caso até a vida 
do assassino na Penitenciária 

Divulgação

O livro “Dos sonhos ao pesadelo: O Crime das Sete 
Mortes” é dividido em sete partes

e, depois, no Manicômio Judi-
ciário do Juqueri, em Franco 
da Rocha, São Paulo.

Finalmente, a sétima e úl-
tima parte do livro é dedicada 
aos acontecimentos dos dez 
últimos anos de vida de Ricar-
do Faccin, entre outros temas, 
e também traz nomes como 
Venâncio Ayres, delegado de 
Tietê; a figura do médico psi-
quiatra da penitenciária, José 
de Moraes Mello; tem ainda 
outros personagens como 
Franklin de Toledo Piza, pri-
meiro diretor da penitenciária 
de São Paulo; André Teixeira 
Lima, primeiro diretor do ma-
nicômio judiciário (nascido 
em Conchas, quando era dis-
trito de Tietê); padre Mário 
Briatore, e a sua participação 
no socorro as vítimas da ex-
plosão do vagão de trem es-
tacionado na estação de Cer-
quilho, caso este recheado de 
polêmicas, além de ter tirado 
a vida de um descendente da 
família das Sete Mortes, a ex-
plosão foi considerada por vá-
rias autoridades um atentado 
contra o governador Adhemar 
de Barros. Coincidentemente, 
o caso foi investigado pelo 
mesmo delegado Venâncio 
Ayres, na época (1948).

“A narrativa não foi desen-
volvida como romance. Boa 
parte é composta de ‘recortes’. 
A leitura tem altos e baixos e 
alguns capítulos interessam 
apenas para os familiares das 
vítimas ou àqueles que, de al-
guma forma, se relacionaram 
mais intensamente com ‘eles’ e 
com os resquícios da tragédia. 
Além da realização pessoal, o 
objetivo com o livro é o resga-
te da memória do caso que, na 
época e nas décadas seguintes, 
repercutiu no mundo todo”, 
ressaltou Zé Luiz.

LANÇAMENTO - Em Ju-
mirim, a cerimônia de lança-
mento ocorrerá na terça, 23 de 
novembro, às 19h30, no Cen-
tro Comunitário Senhor Bom 
Jesus e São Roque.

Em Tietê, a data de lança-
mento será na quinta, 25 de 
novembro, às 19h30, na Ofici-
na Cultural “Maestro Orlando 
da Silveira” (antiga rodoviá-
ria).

Em Laranjal Paulista, será 
na terça, 30 de novembro, às 
19h30, no Centro Comunitário 
São Roque. 

Em Cerquilho, o lançamen-
to ocorrerá na quinta, 2 de de-
zembro, às 19h30, no Centro 
Comunitário São José.
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Rua Enock Barreira
de Macedo, 355

Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS - Jd. Santa Cruz l Jd. 
Baccili l Centro l Brasilinha l 
Vila Justina l Jardim São Francis-
co 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: Esti-
lo l Lara Campos l Bela Vista l 
Curuçá l Aurélio Persone l das 
Nações.
LOTES - Vila Justina l Jardim Bac-
cili l Seis Irmãos l Jardim Bonan-
za l Condomínio Cidade Jardim l 
Condomínio Nova Tietê l Residen-
cial Terra Nova.
SÍTIOS - Jumirim l Baronesa l 
Cruz das Almas l Ribeirão Fundo 
l Costa Rica l Rosário l Mandis-
sununga 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 Bonan-
za l Cohab l Jardim da Serra l Al-
tos do Tietê  l Galpões comerciais 
l Salas comerciais no Centro, na 
rua Tenente Gelás, 1.227.

Creci 59.273

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.

Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP

Telefones: (15) 3282-3744 
3285-1960 . 99658-0967

www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS - 
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR 

ATENDER A TODOS
l Casa no Centro - Valor da locação: 
R$650 mais 1/3 do valor mensal de IPTU = 
R$35,87 (2021) = Total: R$685,87. Acomoda-
ções: 1 dormitório, 1 banheiro social, cozinha 
e lavanderia. Não tem garagem. OBS: Terre-
no ao fundo é separado, não tem acesso.
l Casa no Centro - Valor da Locação: 
R$750 + 50 % do IPTU R$55,05 = Total: 
R$805,05. Excelente localização, de frente 
para a Praça Central.Acomodações: Sobrado 
- Piso Superior disponível, com 2 dormitórios, 
1 banheiro social, sala e cozinha conjugados 
e lavanderia.
l Residencial Beija Flor, Condomínio fe-
chado de casas, 18 no total, sendo 9 casas 
de cada lado = R$2.030. Acomodações: So-
brado - Piso Superior: 3 dormitórios, sendo 1 
suíte e 1 banheiro social. Piso Inferior - Sala 
e cozinha conjugados e 1 lavabo. Garagem 
para 2 carros e lavanderia. Possui ponto para 
ar condicionado na sala e nos 3 dormitórios e 
infra estrutura para água quente. Fica na casa 
- 2 ar condicionado, guarda roupas e armário 
da cozinha. Possui box nos banheiros.

IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa no Residencial Bertola = R$280.000 
mil. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozi-
nha americana, 1 banheiro social com box e 
4 vagas na garagem. No fundo tem uma edí-
cula grande. Área de serviço, churrasqueira e 
banheiro social.
Obs.: Aceita veículo como parte do paga-
mento.
l Imóvel Comercial - Padaria no local - 
Venda somente da instalação - Aluga o 
prédio dai por R$2.500 mensais com ener-
gia solar já = R$ 150.000 mil. Salão comer-
cial 116m² de construção, 2 banheiros, depó-
sito de farinha, sala de produção e recepção 
área da venda. Fica no imóvel a geladeira alto 
serviço com 3 portas, freezer vertical de porta 
de vidro novo, 2 balcões refrigerado, máquina 
de cortar frio, balança eletrônica,  mesa de 2 
metros na recepção, 3 prateleiras de mercea-
ria. Dentro tem mais 3 freezer, 1 geladeira de 
inox com 6 portas e outras coisas mais que 
tem lá dentro. 2 fornos a gás com instalação 
de 45. Câmera fria e mais 2 mesas. Obs: A 
venda é apenas dos equipamentos e a loca-
ção do Prédio.

Apto. familiar em
Santos - Canal 1

(avenida da praia)
Acomodação para

5 pessoas.
Para fins de semana,

temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou 

(15)3282-6747
com Olga

FRENTE AO MARSUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(14)99165-1106

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Hope foi resgatada no bairro São Pedro na cidade de Tie-
tê. Estava jogada na sarjeta, passava frio e estava magra. Ela 
é porte médio, tem aproximadamente dois anos e se encontra 
vermifugada e castrada. Ama crianças e se dá bem com outros 
animais. Mais informações pelo (15)99739-3002 ou acesse 
miaujude.com.

A S S I N E  E  A N U N C I E
(15)3282-5133 Tietê, 18 de novembro de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores sócios da SOCIEDADE RESIDENCIAL 
CIDADE JARDIM CONVOCADOS para a ASSEMBLEIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na sede da Socie-
dade, na quarta, 1º de DEZEMBRO DE 2021, às 19h30, em 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com o mínimo legal de presen-
tes, ou às 20 horas, com qualquer número de sócios, para 
deliberarem sobre:

1º) Plano de Saúde para os funcionários;
2º) Quebra do silêncio após às 22 horas no Condomínio;
3º) Outros assuntos de interesse geral;

Mário Augusto Gaiotto Braga - presidente
Observações:
1º) “As deliberações das Assembleias Gerais deverão ser acata-

dos por todos os sócios, bem como pelos demais órgãos sociais, in-
clusive os sócios ausentes às mesmas .” art. 32º.

2º) “Os sócios poderão ser representados por procurador legal-
mente constituído.” Art. 39º.

3º) “Sócios em débito com a Sociedade não terão direito a voto.” 
art. 40º.

SOCIEDADE RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
Av. Guiomar Fleury de Camargo, 484

Adm. (15)3282-5268 – Portaria (15)3285-2243
cidadejardim@mpcnet.com.br

18530-000 - TIETÊ/SP

Prefeitura de Jumirim lança 
Processo Seletivo

OPORTUNIDADE

A Prefeitura de Jumirim, 
sob o comando do prefeito Da-
niel Vieira (Democratas), lan-
çou edital para abertura, ins-
crição e instruções especiais 
do Processo Seletivo 02/2021 
para a contratação temporária 
de pessoal. A referida convo-
cação abre oportunidade para 
os seguintes cargos: 

Professor de Educação Bá-
sica - PEB I - Educação Infantil;  
professor de Educação Básica 
- PEB I - Ensino Fundamental 
I; professor de Educação Bási-
ca - PEB I - auxiliar; professor 
de Educação Básica II (PEB II) 
- Matemática, Português, In-
glês, Geografia, História, Arte, 
Educação Física, Informática e 
Ciências, além de inspetor de 
alunos, pajem, merendeira e 
auxiliar em Saúde Bucal.

As inscrições poderão ser 
efetuadas até este domingo, 
21 de novembro, única e ex-

clusivamente por meio da 
internet, no site da empresa 
organizadora do concurso, 
no endereço eletrônico www.
planexcon.com.br, sendo que, 
após esse período, o sistema, 
automaticamente, não permi-
tirá a realização de inscrições.

De acordo com o edital, os 
candidatos interessados po-
derão realizar inscrição para 
mais de um cargo em disputa 
do Processo Seletivo 02/2021, 
devendo, para tanto, observar 
os períodos correspondentes 
de aplicação das provas, a fim 
de evitar coincidência de horá-
rios.

Vale ressaltar que as pro-
vas estão previstas para serem 
aplicadas em 12 de dezembro, 
na Escola Municipal de Ensino 
Básico (Emeb) “Governador 
Mário Covas Junior”, situada 
na rua Scatena, 210, no bairro 
Nova Jumirim.



Sejul convoca equipes de 
futebol para reunião

COPA TIETÊ

Na próxima quinta, 25 de 
novembro a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, Juventu-
de e Lazer (Sejul) convida as 
equipes de futebol da cidade 
para a reunião, às 19 horas, 
no ginásio de esportes “Acácio 
Ferraz”, na rua Nerval Ferreira 
Braga, 90, no bairro Nova Tie-

tê.
Esta reunião visa a realiza-

ção da tradicional Copa Tietê 
de Futebol de Campo, evento 
que abrilhanta o aniversário 
da cidade em 2022.

Após o futebol de campo 
será a vez do futsal, segundo 
divulgado. 

Clube Regatas comemora
81 anos de fundação

COMEMORAÇÃO

Neste domingo, 21 de no-
vembro, o Clube Regatas de 
Tietê fará o Torneio de Aniver-
sário, a partir das 9 horas, em 
comemoração aos 81 anos de 
fundação. Confira as partidas 
amistosas.

Campo novo
8h - Escolinha Newfootball

9h - Máster Regatas/Inaugu-
ração

Campo A
8h - Escolinha Newfootball
9h - Gargalo x CRC Laranjal
10h - Garcia x Manda Nudes

Campo B
9h - Sócios Regatas

No local, haverá bar completo. 

Neste domingo ocorrem as 
semifinais da Copa América

FUTEBOL DE CAMPO

A segunda rodada da Copa 
América 2021 ocorreu no do-
mingo, 14 de novembro, no es-
tádio “Guerino Lezier Vidotto” 
(América), em Tietê.

No primeiro jogo, a equi-
pe da casa derrotou o Grêmio 
Paulista pelo placar de 3 a 1 e, 
diante disso, segue na compe-
tição.

Na segunda partida do dia, 
o Amigão venceu o Az de Ouro 
por 2 a 1 e, também, garantiu 
vaga para as semifinais.

Já neste domingo, 21 de 
novembro, ocorrem as semifi-
nais da Copa América com os 
seguintes jogos.

8h30 - Amigão x América
10h30 - Master Jovens x

Santa Rita
Com realização do Améri-

ca Futebol Clube e organiza-
ção da JS Arbitragem e Dine 
Sports, a Copa América conta 
com o apoio da TV Tietê + e di-
vulgação jornal Nossa Folha e 
César Guitte Esportes.

Segunda rodada contabiliza 
17 gols marcados

Reis vence em Porto Feliz

Renato Silva alcança o
1º lugar no geral

CAMPEONATO SOCIETY

CORRIDA DE RUA

6 Sexta-feira, 19 de novembro de 2021 Nossa Folha . 62 anos

  

Em 25 de novembro de 
2018, a velha guarda do es-
porte tieteense perdia não 
apenas uma torcedora que 
fez parte de uma geração al-
vinegra que foi feliz nos gra-
mados do Comercial Futebol 
Clube, perdia também uma 
estimada amiga. 

Falecida em São Bernardo 
do Campo, aos 81 anos, Nair 
Jacinto teve seu corpo velado 
no Velório Paf Baccili e, após 
recomendação, foi sepultado 
no Cemitério Municipal de 
Tietê.

Nair Jacinto (a Nairzinha) 
era irmã dos saudosos Anto-
nio José Jacinto (Dé, falecido 
em 19 de agosto de 2018, aos 
72 anos) e Osvaldo Jacinto, o 
popular Paradinha da Rádio 
Nova Regional (falecido em 11 
de abril de 2008 aos 66 anos).

Vale lembrar que o corin-
tiano Dé era casado com Olin-
da e teve os filhos Marcelo, Fá-
bio e Mateus. Já o palmeirense 
Paradinha, junto da esposa 
Rosa Luíza Casares Jacinto (a 
Deusa, como ela gostava de 
falar), teve três filhos: Adriano, 
Edna e Cristina. Por 18 anos, 
Paradinha destacou-se em 
Tietê e região por interpretar 
um personagem caipira nos 
programas Hora do Rancho e 
Bom Dia Brasil, na época com 
os locutores Amigo Darci e Fo-
guinho.

Conheci Nairzinha desde 
minha infância! Fui vizinho da 
família do seu Antonio Jacin-
to pipoqueiro (Ferrinho) e de 
dona Maria, pais de Nairzinha, 
Dé e Paradinha, na rua São Be-
nedito, no Centro. Nessa épo-
ca, Nairzinha e Iolanda Machia 
(Landa, minha cunhada) eram 
rainhas do Comercial.

Quantas saudades desse 
tempo que éramos muito uni-
dos e sempre procurávamos 
ajudar um ao outro! Assim 
como eu, muitos amigos la-
mentaram a morte da querida 
Nairzinha, pessoa solidária e 

amorosa que, ao lado de dire-
tores e atletas do Comercial, 
levou avante o nome e as cores 
do alvinegro, fundado em 2 de 
junho de 1920, e merece estar 
na galeria da saudade do nos-
so esporte tieteense.

Neste momento, vamos 
nos apegar às boas lembran-
ças e torcer para que a alma 
de Nairzinha esteja em paz. 
Também vamos acalentar o 
coração dos seus familiares 
com palavras de conforto e 

gratidão, pois, mesmo com a 
passagem do tempo, é preciso 
força e coragem para superar 
os dias cinzentos, não se es-
quecendo de que as recorda-
ções nunca morrerão.

PIADINHA DA SEMANA - 

O marido fala para a esposa:
- “Amor, vamos passar um 

fim de semana maravilhoso 
sem brigas, sem confusão e 
sem cobranças? Topa?”

- “Claro, amor!”
- “Então, até segunda!” 

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório 

A Hípica Vidotto subiu ao pódio nas competições de Cross Country, Salto e Hipismo Rural no Helvétia Riding Center, em Indaiatuba

A exposição nacional do 
cavalo Árabe chegou a sua 40ª 
edição e, com um megaevento, 
reuniu os melhores cavalos da 
raça no Helvétia Riding Center, 
em Indaiatuba.

As provas funcionais co-
meçaram na quinta, 11 de 
novembro, e terminaram no 
domingo, 14 de novembro, 
com várias modalidades e os 
cavaleiros da Hípica Vidotto, 
participaram na sexta, 12 de 
novembro, na modalidade do 
Cross Country e, no domingo, 

14 de novembro, nas provas 
de Salto e Hipismo Rural.

Classificação da Nacional
CROSS COUNTRY 
Categoria jovem

4º lugar: Ana Laura Pereira 
com o cavalo Alejandro HVP.
5º lugar: Júlia Formigoni com 
o cavalo Yassir el Keav HVP.

SALTO
Categoria Escola

2º lugar: Marilena Milanello 
com o cavalo Yassir el Keav 

HVP.
Categoria Preliminar

2º lugar: Lucas Campana com 
a égua Ft Savanah.
5º lugar - Giovana Ferrari com 
o cavalo Nikolai AJR.

Categoria Aberta
2º lugar: Carolina César com a 
égua Ft Savanah.
5º lugar: Mariana Franze com 
o cavalo Rafik Morab.

HIPISMO RURAL
Categoria Estreante

5º lugar: Ana Laura Pereira 

com o cavalo Alejandro HVP.
Categoria Aspirante

2º lugar: Lucas Campana com 
a égua Ft Savanah.
4º lugar: Felipe Barlati com o 
cavalo  Farid LA.
5º lugar: Felipe Barlati com o 
cavalo  Fenix LA.

Categoria Aberta
1º lugar: Ricardo Vidotto com 
a égua Serena Corsário.
3º lugar: Mariana Franze com 
o cavalo Rafik Morab.
4º lugar: Carol César com a 
égua Ft Savanah.

Ricardo Vidotto vence pela categoria aberta
HIPISMO

Divulgação

Divulgação

No domingo, 14 de novem-
bro, foi realizada a segunda ro-
dada do Campeonato Interno 
do Paraná Futebol Clube, no 
campo do Pingo no I.

No primeiro jogo, a equipe 
da Ponte Preta venceu o Red 
Bull pelo placar de 6 a 5.

Na segunda partida, o time 
do Atlético Paranaense e Man-
chester United empataram em 
3 a 3.

Neste domingo, 21 de no-
vembro, ocorrerá a terceira 

rodada com mais dois jogos 
válidos pelo campeonato.

8h - Napoli x Red Bull Brasil
9h - Ponte Preta x Atlético 

Paranaense
Já a equipe do Manchester 

United fica de folga da compe-
tição deste fim de sem.

O campeonato tem a orga-
nização do Paraná Futebol Clu-
be e cobertura de Dinesports, 
TV Tietê +, César Guitte Espor-
tes e divulgação do jornal Nos-
sa Folha.

Os Corredores de Rua de 
Tietê (Ecort) participaram na 
segunda, 15 de novembro, da 
prova “Contêiner do Sagui”re-
alizada na cidade de Porto fe-
liz, com destaque para os atle-
tas de Tietê.

Reis Coimbra conquistou o 
1º lugar em sua categoria, Nei-
de Manzoni ficou em 2º lugar 
e Samuel Menezes obteve o 3º 
lugar.

No domingo, 28 de novem-
bro, a Equipe de Corredores 
de Rua de Tietê (Ecort) realiza 
o 64º Treinão “Henrique Al-
bino”, e conta com a partici-
pação de atletas de Tietê e de 
municípios vizinhos. 

A saída da Ecort ocorrerá 
no ginásio de esportes “Acácio 
Ferraz”, em reconhecimento a 
8ª Corrida “Itamar Albertini”, 
em Tietê, que será realizada 

dia 12 de dezembro, priori-
zando todas as medidas sani-
tárias de segurança em razão 
da covid-19.

A equipe Tietê Runner’s 
disputou na segunda, 15 de 
novembro, a prova “Contêiner 
do Sagui - 5km”, realizada em 
Porto Feliz, com a presença de 
200 atletas da região.

O destaque ficou com o 
atleta Renato Silva, que con-
quistou o 1º lugar geral da 
prova, com o tempo de 17:41 
minutos.

Todos os atletas da equipe 
Tietê Runner’s  tiveram ótimos 
resultados, superando seus re-
cordes pessoais.

Vale destacar que a equipe 
tieteense conta com o impor-
tante apoio do Aiqfome e da 
Megamax TI.

Nair Jacinto faleceu
aos 81 anos

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE - CAMPEÃO AMADOR REGIONAL
Em pé: Ernesto Pessato, Ângelo Biagioni, Iolanda Machia, Ângelo Uliana, Trípoli Gardenal, Édie Honório,

não identificado, Bico, Mirinho, Laércio Belotto, Ninão, Otávio Dal Coleto, João Marcon e Nair Jacinto (Nairzinha)
Agachados: Bedeco, Xuxa, Mazolinha, Pitoco, Cadi, Alemão e Reinaldo



A S S I N E  E  A N U N C I E
(15)3282-5133

Perfil entrevista
Edson Silvestrim

Sexta-feira, 19 de novembro de 2021 7jornalnossafolha.com.br

Doutor Ruy Silveira Mello 
era natural de Piracicaba, 
onde nasceu, em 26 de abril 
de 1919, da união de Estanis-
lau Silveira Mello e de Antônia 
da Costa Silveira Mello. 

De acordo com a Crono-
logia Tieteense, aprendeu as 
primeiras letras em sua terra 
natal e, algum tempo depois, 
mudou-se para Tietê. Neste 
município, ingressou na Esco-
la Normal Livre, formando-se 
no ano de 1939. 

Completados os prepara-
tórios e após o exame de cos-
tume, em 25 de fevereiro de 
1942, matriculou-se na Facul-
dade de Medicina da Universi-
dade do Paraná, em Curitiba, 
colando grau em 17 de de-
zembro de 1947. Já formado e 
em Tietê, foi nomeado médico 
do Posto de Saúde da cidade. 

Casou-se com Lucy Fer-
reira Braga, filha do doutor 
Nerval Ferreira Braga e de Ale-
xandrina Rodrigues Ferreira 

Braga, em 16 de dezembro de 
1948. Desta união nasceram 
três filhos: Ruy Estanislau Sil-
veira Mello, Maria Aparecida 
Silveira Mello e Luiz Fernando 
Silveira Mello.

Em uma tentativa de aca-
bar com os desentendimen-
tos políticos da cidade, diver-
sos partidos foram buscá-lo 
para ser candidato único. Seu 
nome para prefeito de Tietê 
foi aprovado em 13 de outu-
bro de 1963, com completo 
apoio popular.

Sob uma grande expectati-
va, sua posse ocorreu, em 1º 
de janeiro de 1964, ao lado do 
vice-prefeito Alceu da Costa 
Dias e dos seguintes verea-
dores, na época: João Pescari-
ne Filho, Joaquim da Silveira 
Lara, Isnard Benedicto Bona-
dia, Ariovaldo Parducci, dr. 
José Geraldo de Pontes Fabri, 
Ângelo Batistuzzo, João Ma-
dureira Filho, Luiz Giovanet-
ti, José Mazzucatto, Alfredo 

Casado com Lucy Ferreira Braga, filha do doutor Nerval Ferreira Braga e de Alexandrina Rodrigues Ferreira Braga, tornou-se prefeito de Tietê

Saiba quem foi o doutor Ruy Silveira Mello

Político foi acometido por uma insidiosa moléstia 
que, em 13 de dezembro de 1965, lhe tirou a vida

Arquivo intermet

BIOGRAFIA

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha da 
edição de hoje traz o padre 
Lauro José Masserani (CSsR), 
filho de Donato Masserani e 
Santina Tomazela, trabalha-
dores rurais. Ele nasceu na 
Fazenda Santa Maria, de pro-
priedade de Caio Graccho de 
Souza Campos, em 12 de abril 
de 1940. 

Fez os estudos prelimi-
nares na escola primária do 
bairro Madureira em Tietê, e 
os ginasiais e secundários no 
Seminário de Aparecida. Já os 
conhecimentos teológicos e 
eclesiásticos foram ensinados 
a ele nos Seminários de Tietê e 
de São Paulo.

Ordenou-se padre no mu-
nicípo de Tietê, em 27 de de-
zembro do ano de 1965, e ce-
lebrou sua primeira missa em 
1º de janeiro de 1966. 

Também obteve licencia-
mento em Filosofia pela Facul-
dade de Filosofia e Letras de 
Lorena. Durante cinco anos, 
atuou como professor de Lite-
ratura Brasileira e pertenceu à 

equipe de direção do Seminá-
rio Redentorista Santo Afonso, 
em Aparecida. Foi igualmente 
responsável pela parte artís-
tica do colégio, participando 
também como diretor do Tea-
tro Universitário.

Em 1977 e 1978, padre 
Lauro José Masserani (CSsR) 
estudou Pastoral, em Medellin, 
na Colômbia, com especiali-
zação em Comunicações, no 
Instituto Pastoral do Celam. 
Já no ano de 1988, na Bélgica, 
fez Catequese e Análise Social 
no Instituto “Lumen Vitae” de 
Bruxelas. 

De 1972 até 2003 integrou 
a Equipe Missionária pregando 
centenas de missões em diver-
sos estados brasileiros, mo-
rando ora em Tietê, Araraqua-
ra ou São João da Boa Vista. A 
partir de 2003 passou a residir 
na Paróquia Nossa Senhora da 
Esperança, em São Paulo. 

Padre Lauro José Massera-
ni (CSsR) faleceu na madruga-
da de 20 de abril de 2008, aos 
68 anos.

Acervo internet

DE 20 A 26 DE
NOVEMBRO

MARTINS MANIPULAÇÃO - (15)3282-3413

Melaré, Mariano Arcangeletti, 
Mariano Martins Alves Porto 
e Benedicto Pires de Almeida.

Nem bem se completavam 
dois anos do seu governo, 
doutor Ruy Silveira Mello foi 
acometido por uma moléstia 
que, em 13 de dezembro de 
1965, lhe tirou a vida.

Ainda segundo a Cronolo-
gia Tieteense, o político exer-
ceu a função de prefeito com 
toda eficiência. Era conside-
rado um político livre de vai-
dades e amigo da justiça. Não 
criava casos políticos nem ad-
ministrativos. Sabia contornar 
as dificuldades que lhe apare-
ciam, sempre as vencendo.

Como penhor de toda essa 
trajetória, seu funeral esteve 
à altura do seu merecimento, 
totalmente revelado na emo-
ção carinhosa de todo o povo 
de Tietê, segundo consta na 
Cronologia Tieteense. Confor-
me seu desejo, em seu túmulo 
consta a seguinte frase: “Esta 
terra que não me viu nascer, 
seja ao menos o berço eterno 
onde possa o meu corpo, de-
pois da morte, descansar!”

Vale ressaltar que este 
pensamento, gravado em seu 
túmulo, foi encontrado entre 
seus papéis e serviu como ho-
menagem da população tiete-
ense.

Edson Roberto Silvestrim nasceu, em Jumirim, em 16 de 
fevereiro de 1975, da união de Pedro Moacir Silvestrim (in me-
moriam) e Matilde Zanardo Silvestrim. Tem dois irmãos: José 
Eugênio Silvestrim e Matilde Zanardo Silvestrim. É casado com 
Adriana Tezotto Correia Silvestrim e tem três filhos: Mikaela 
Carolina Silvestrim, Dimas Correia Silvestrim e Marina Correia 
Silvestrim. Profissionalmente, trabalha como cabeleireiro.

Eu sou? De espírito livre.
Sinônimo de beleza? A natureza.
Cantor e cantora? Zé Ramalho e Etta James.
Ator e atriz? Selton Mello e Fernanda Montenegro.
Sonho? Envelhecer jovem.
Amor? Família.
Solidão? Falta de Deus.
Deus? Traz conforto.
Religião? Católica.
Filme? Forrest Gump - O Contador de Histórias.
Sonho de consumo? Um motorhome.
Defeito? Ansiedade.
Qualidade? De fácil amizade.
Lugar? Onde estiver bem acompanhado.
Lazer? Bicicleta.
Qual o livro de cabeceira? Tempos de esperas.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Arquitetura.
Momento da vida para repetir? Casamento.
Alegria? Acordar todo dia.
Tristeza? Indiferença social.
Decepção? Perder meu pai.
Receita contra o tédio? Ouvir boas músicas.
Tem saudades do quê? Da energia dos 18 anos.
Amizade é? Parceria.
Um(a) amigo(a) especial? Marcos Rinaldi.
Palavra que riscaria do vocabulário? Egoísmo.
Ídolo? Jesus Cristo.
Frase? “O belo é a junção de detalhes perfeitos”.
Nota dez para: a atitude.
Nota zero para: a nossa política. 
Um grande homem ou uma grande mulher? Madre Tereza 

de Calcutá.
Planos para o futuro? Viver muito tempo, com intensida-

de, liberdade e saúde.
Recado? “Seja apenas quem você é sempre. Pois já é mui-

to!”

O café em Tietê Por Laureine Foltram Valentim Milanez

ESPAÇO ABERTO

Logo após a Independên-
cia, o principal produto de 
exportação e a própria base 
da economia brasileira pas-
sou a ser o café. Assim virava 
a economia do Brasil, através 
do café, o que na época gerou 
muita riqueza. 

Em Tietê, por exemplo, 
existiam máquinas de benefi-
ciamento do café de Florberto 
de Cezar Cruz, localizadas na 
rua do Comércio, no Centro. 
Ali os caminhões pegavam o 
café beneficiado da máquina 
e, devido ao peso, saíam pela 
avenida Fernando Costa (Bei-
ra-Rio).

Na antiga rodoviária, se-
gundo lembrou Vinicio Do-
righello - que acompanhava 
seu pai Pedro Dorighello na 
época, existia outra máquina 
de beneficiamento de café, 
de propriedade do Baccili. Já 
na rua Bom Jesus havia uma 
do Martins e, na rua Paulino 
Ayres, outra máquina de Ar-
lindo Pacheco. 

Em 1975 aconteceu uma 
tragédia. Houve uma geada 
muito forte, seguida de sol, 
o que acabou por queimar os 
pés de café, deixando-os se-
cos. Foi um momento desola-
dor para todos, uma vez que 

para recuperar a plantação le-
varia muito tempo (o broto ou 
a muda de café demora apro-
ximadamente quatro anos 
para crescer e dar a primeira 
carga).

Nesta época, o café já não 
era tão lucrativo e, em uma 
atitude desesperada, o pro-
prietário da Fazenda São Pe-
dro, localizada no bairro Man-
dissununga, em Tietê, que se 
tornou a maior produtora de 
café da cidade, mandou ar-
rancar todos os pés, transfor-
mando o espaço em um gran-
de pasto. Por tais motivos, 
posteriormente prevaleceram 

ali a plantação da cana-de-
-açúcar e a criação de gado.

Tempo depois, a Fazenda 
São Pedro foi comprada por 
Guilherme Campos Salles que, 
logo depois, a vendeu para Pe-
dro Dorighello. 

Atualmente, a mesma fa-
zenda é de propriedade do 
Vinicio Dorighello.

A título de curiosidade, a 
fazenda ainda mantém a tra-
dição de comemorar a festa 
do santo padroeiro, com direi-
to a levantamento de mastro, 
reza do terço, ladainhas, fo-
gueira, além de comes e bebes 
típicos.

Um fato da história
ESPAÇO ABERTO

Na década de 1980, Cerqui-
lho precisava “agitar” a socie-
dade com algum evento novo. 
A professora e amiga Maria 
da Graça “Gracinha” Silva e 
eu (Deraldo Rodrigues), após 
troca de ideias, resolvemos su-
gerir à Diretoria da Associação 
Esportiva São José e ao então 
presidente Sérgio de Ercolin 
Cinto, a realização do Baile do 
Hawaii no parque aquático.

Na opinião de alguns dire-
tores da época, este evento so-
cial ao ar livre era considerado 
arriscado, principalmente, se 
no dia do baile viesse a chover. 
Seria um prejuízo grande! 

Nossa luta foi vitoriosa! A 
Diretoria reuniu-se e aprovou 
a realização do Baile do Hawa-
ii no parque aquático com 
decoração moderna, atração 
musical, muitas frutas e flores. 
O traje obrigatório (branco e 
estampado) foi rigorosamen-
te cumprido pela sociedade 
cerquilhense e regional. Quan-
ta gente bonita, elegante de-
mais... Quanto luxo!

Em 30 de novembro do ano 
de 1985, para premiar a noite 
com toque atrativo, ocorreu o 
concurso Rainha do Baile do 
Hawaii Miss Piscina, com as 
mais belas mulheres da socie-

dade leonina.
Os jurados escolheram 

Cláudia Calistini como a Rai-
nha e Miss Piscina; Raquel 
Grando Balmiça, a primeira 
princesa; e Edna Maria de Oli-
veira, a segunda princesa.

Na oportunidade, o con-
vidado especial da noite foi o 
tieteense e ex-presidente da 
República, Michel Temer.

Na época, Gracinha e eu 
trabalhamos muito. A Direto-
ria nos deu todo apoio e as-
sumiu as responsabilidades 
cabíveis. Após o primeiro Baile 
do Hawaii no parque aquático 
da Associação Esportiva São 

José, sobraram elogios à di-
nâmica e criativa Diretoria do 
Leão. Devido ao sucesso do 
evento social, outros clubes da 
região colocaram esse show de 
rara beleza na programação 
de bailes. O Baile do Hawaii do 
tradicional clube cerquilhense 
tornou-se famoso, sendo con-
siderado pela sociedade local e 
regional como um dos melho-
res acontecimentos sociais de 
Cerquilho.

Vale a lembrança que, em 
4 de outubro, o clube São José 
de Cerquilho (hoje, fechado) 
completou 95 anos de funda-
ção (desde 1926).

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)
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Fundo Social de Solidariedade de Cerquilho desenvolve ações
NOVIDADES

Em Cerquilho, o Fundo 
Social de Solidariedade, sob 
o comando da primeira-dama 
Valéria Pilon, oferece, gratui-
tamente, cursos profissiona-
lizantes, com o objetivo de 
capacitar e aprimorar o muní-

cipe para uma nova profissão 
ou para uma renda extra. 

Além disso, o Fundo Social 
também é o responsável pela 
realização de campanhas soli-
dárias pasra arrecadar e doar 
roupas, sapatos, alimentos e 

produtos de higiene para as 
famílias carentes. 

Para realizar e melhorar 
sempre os serviços oferecidos, 
o Fundo Social realiza o bazar 
dos itens confeccionados pe-
los alunos dos cursos, sendo 

uma excelente opção de pre-
sente por um excelente preço 

A partir de agora, o Fundo 
Social de Cerquilho também 
realizará o seu brechó com a 
venda de peças femininas e 
masculinas, além de infantis 

e adultas, com preços que va-
riam de R$5 a R$30. 

Ao comprar no Bazar de 
Artesanato e no Brechó do 
Fundo Social, além de adqui-
rir produtos excelentes e com 
bom preço, as pessoas ajudam 

a ampliar e inovar os cursos e 
as campanhas”, ressaltou Va-
léria Pilon.

O Fundo Social atende às 
quintas e sextas, das 8 às 17 
horas, na rua José Maria Gon-
calves, 540, no Cidade Jardim.

OPORTUNIDADE

CONVITE

Evento tem como objetivo proporcionar à comunidade acadêmica e à sociedade um espaço de promoção da Ciência e da Cultura

FAC realiza 2ª Mostra Científica neste sábado

Eleições na OAB-Tietê serão em 25 de novembro

A Faculdade Cerquilho 
(FAC) realiza amanhã, 20 de 
novembro, a 2ª Mostra Cientí-
fica. O evento conta com diver-
sas atividades ao longo do dia, 
dentre elas, a apresentação de 
trabalhos científicos, simulado 
de juri, minicursos, palestras e 
apresentações culturais. 

Esta é uma realização do 
Núcleo de Pesquisa e Iniciação 
Científica (NPIC) da FAC, que 
visa criar, desde o primeiro pe-
ríodo letivo do aluno, um espa-
ço de aprendizagem.

De acordo com a profes-
sora Anna Carolina Monéia, 
responsável pelo núcleo, ao 
longo do semestre, os alunos 
da Faculdade Cerquilho desen-
volveram uma série de pes-
quisas vinculadas aos temas 
abordados em sala de aula e 
poderão, através da 2ª Mostra 
Científica, externalizar esses 
conhecimentos aos demais 
colegas e comunidade. Isto, se-
gundo a professora, é de extre-
ma importância e responsabi-
lidade de qualquer instituição 
de Ensino que esteja preocu-
pada com a extensão do co-
nhecimento. “Desse modo, a 
Faculdade Cerquilho entende 
que esta atividade proporcio-

na aos alunos uma das mais 
importantes ferramentas do 
conhecimento, a relação da te-
oria com a prática, da mesma 
forma que abre as portas ao 
público para ter acesso a es-
sas informações e discussões”, 
completou Anna Carolina.

Também durante a 2ª Mos-
tra Científica haverá o lança-
mento do livro “A educação 
durante os anos JK (1956 - 
1961)”, da professora Maria 
Conceição Dal Bó Vieira, resul-
tado da sua pesquisa de Mes-
trado em Educação. Também 

será realizada uma palestra 
com a professora Jamila Oli-
veira em homenagem ao Dia 
da Consciência Negra.Além 
da programação acadêmica, o 
evento contará com atividades 
culturais, como a apresenta-
ção de capoeira pelo grupo 18 
de Maio, e a sala de interativi-
dade do Núcleo de Artes e Cul-
tura (NAC) da FAC, criando um 
ambiente lúdico com cores. 

SIMULADO OEA - Outro 
evento realizado pela FAC em 
outubro foi o Simulado de Cú-
pula da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA). Cerca 
de 50 alunos e professores 
participaram da reunião ao re-
presentar 11 países e discutir 
o tema “As Vacinas contra Co-
vid-19 e os Direitos Humanos”.

Durante o simulado, os 
participantes debateram o 
tema, criaram e votaram do-
cumentos de trabalho, que 
deram forma à resolução final. 
Segundo a professora Anna 
Carolina, o evento instigou os 
participantes a desenvolver ar-
gumentos bem estruturados, 
soluções inovadoras, ampliar 
a visão sobre a conjuntura in-
ternacional atual e fortalecer a 
conscientização política.

Divulgação FAC 

“Quinze anos devem ter sido suficientes para eu 
aprender a errar menos e para a advocacia me co-
nhecer”, disse Paulo Alves, atual presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil em Tietê, eleito, su-
cessivamente, em cinco eleições, a partir de 2006, 
por mandatos de três anos.

Ao completar 15 anos à frente da entidade dos 
advogados em 31 de dezembro deste ano, Paulo Al-
ves acredita que, a partir dessa marcante experiên-
cia, Tietê o conhece melhor.

Nesse período, três presidentes estaduais da en-
tidade (D’Urso, Marcos da Costa e Caio do Santos, 
candidato a reeleição este ano, com apoio da Chapa 
“União, Temperança e Resultado”, encabeçada por 
Paulo Alves, tendo Carlos Foltran como vice-presi-
dente; Camila Maria Foltran Lopes, tesoureira; Rafa-
ela de Jesus Gonçalves, secretária-geral; e Adriano 
Diz Franco, secretário-adjunto), estiveram presentes 
em Tietê e receberam o título de “Colaborador Emé-
rito da Cidadania”, criado em seu primeiro mandato 
para homenagear a quem, por conduta pessoal, pro-
fissional ou institucional fizesse por merecer.

Esse relacionamento, que também se estende à 
comunidade tieteense, trouxe para a Subseção me-
lhorias, desde dois estacionamentos exclusivos e 
gratuitos para os advogados e advogadas, junto ao 
Fórum e à Vara Federal do Trabalho, até a ampliação 
e a reforma das instalações, a renovação da área de 
informática, inclusive a conquista do Núcleo Tietê 
da Escola Superior da Advocacia, reunindo os ad-
vogados de Cerquilho, Jumirim, Laranjal Paulista e 
Conchas, além dos de Tietê.

Além de advogado formado pela Universidade de 
São Paulo (USP), onde fez os cursos de especializa-
ção em Direito Administrativo, Público e Financeiro, 
Direito Rural e Agroindustrial pela Fundação Getú-
lio Vargas em São Paulo, Paulo Alves é 1º tenente da 
Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
de onde saiu para ser prefeito de Tietê de 1977 a 
1983. Formado pela Escola Superior de Formação de 
Oficiais da Polícia Militar de São Paulo, período em 
que trabalhou na Seção de Justiça e Disciplina do 
Quartel General, foi assistente militar do secretário 
estadual da Agricultura e dos prefeitos da capital 
paulista Miguel Colasuono e Olavo Egydio Setubal. 
Também foi coordenador de assuntos econômicos 
do Ministério da Indústria e Comércio, em Brasília 

e diretor do Instituto do Açúcar e do Álcool, no Rio 
de Janeiro.

Paulo Alves pretende continuar lutando pelo apri-
moramento dos trabalhos e da tabela remuneratória 
da Assistência Judiciária, que atende gratuitamente 
aos mais necessitados, que não têm condições de 
contratar seu advogado particularmente; pretende 
aprimorar o gabinete do advogado, que apoia o pro-
fissional (ainda sem escritório próprio) por estar ini-
ciando sua carreira ou passando por momentânea 
dificuldade; pretende dar continuidade ao plantão 
24 horas de prerrogativas e o atendimento em di-
ligências aos advogados e advogadas de outras co-
marcas. 

Buscará também dar continuidade à moderniza-
ção da comunicação da Subseção, com olhar voltado 
ao avanço da tecnologia da informática e sua aplica-
ção a partir do peticionamento eletrônico. Continu-
ará reciclando a área administrativa para que esta 
continue sendo certificada, anualmente, pela ISO 
9001, como vem sendo desde 2008, segundo ano do 

seu primeiro mandato à frente da entidade.
Paulo Alves acredita que “as urnas do próximo 

25 de novembro demonstrarão que valeu a pena de-
dicar 15 anos de parte da minha vida à advocacia e 
à OAB, pois delas recebi muito apoio e realização 
pessoal e profissional. Consegui formar uma equipe 
de diretores que representa um encontro de gera-
ções e a convergência de ideias e ideais de servir 
bem. Meu primeiro ato, se eleito, será criar o ‘Alto 
Conselho da 134ª Subseção’ que, integrando a mídia 
local e toda a advocacia da Subseção, juntamente 
ao Conselho de ex-Presidentes, por mim criado para 
aproveitar a experiência desses excelentes gestores. 
As Comissões temáticas, sem o peso da pandemia, 
voltarão a atuar com o dinamismo já conhecido, e 
serão um alto colegiado participativo, fiscalizador e 
criador de ideias, mas, principalmente, geradores de 
posicionamentos desta unidade classista nos temas 
mais relevantes”, concluiu Paulo Alves, que é o atual 
presidente, que se candidata a reeleição da OAB Tie-
tê no próximo dia 25.

Camila Maria, Rafaela Gonçalves, Paulo Alves, Carlos Foltran e Adriano Diz Franco

NATAL JÁ CHEGOU NA

Temos muitas delícias para você aproveitar 
e presentear. São vinhos, espumantes,

chocolates, aperitivos e muito mais. 
Solicite nosso cardápio digital pelo 

(15)99638-8641

Vino di Vita

Haverá apresentação de trabalhos científicos, simulado 
de juri, minicursos, palestras e apresentações culturais

Conselho do Negro promove 
capoeira e umbigada

NESTE SÁBADO

O Conselho Municipal do 
Negro, com o apoio da Pre-
feitura de Tietê, comemorará 
a data da Consciência Negra  
com show, capoeira e o tradi-
cional batuque.

Apresentação ocorrerá na 
praça dr. Elias Garcia, nes-
te sábado, 20 de novembro, 
a partir das 20 horas. Será o 
primeiro evento público cul-
tural realizado em Tietê, des-
de o início da pandemia da 
covid-19, valendo as regras 
do Plano São Paulo, com seu 
Protocolo Sanitário e uso obri-
gatório de máscara.

Em todo Brasil, o 20 de 
novembro é celebrado como 
marco da Consciência Negra, 
data relacionada à morte de 
Zumbi dos Palmares, líder do 
Quilombo dos Palmares, situ-
ado entre Alagoas e Pernam-
buco.

O Quilombo dos Palmares 
foi o grande símbolo de luta 
e resistência contra a escravi-

dão, é referência a liberdade 
e autonomia de um povo que, 
por mais de três séculos fo-
ram brutalizados, arrancados 
à força de sua terra natal, a 
África, trazidos a outro con-
tinente para servir e produzir 
na nascente Brasil Colônia. 
“Nosso Brasil foi gerado e 
construído, inicialmente, pe-
las mãos negras dos africa-
nos e seus descendentes, que 
hoje conquistaram e ocupam 
colocações de destaque em 
todas as áreas da socieda-
de”,. destacou a nota oficial 
da Prefeitura.

Divulgação PMT



Sexta-feira, 19 de novembro de 2021 9jornalnossafolha.com.br

ANIVERSARIANTES

Fabiana Uliana 
aniversaria nesta sexta, 
dia 19, junto do marido 
Alessandro e das filhas 
Ana Laura e Ana Beatriz

Padre Evandro Luís 
Zanardo Paulim troca de 
idade nesta sexta, 19 de 
novembro, na companhia 

da família e dos fiéis

Lilian Nozella Tucunduva 
assopra velinhas hoje, 

dia 19, ao lado do marido 
Marcelo, da filha Maria 

Clara e familiares

Maria Módolo completa 
quatro anos nesta sexta, 

19 de novembro, e 
recebe o carinho dos pais 

Cesar e Tati e família

O marido Valdemar e os 
filhos Fábio e Isabela 
felicitam Rosemeire 

Serafim pelo aniversário 
nesta sexta, dia 19

Vanessa Foltran Daniel 
Magro muda de idade 
hoje, dia 19, junto do 
marido Angelo e das 
filhas Sofia e Laura

Padre Adilson Ribeiro 
aniversaria amanhã, 
20 de novembro, na 

companhia da mãe, dos 
irmãos e dos familiares

Cadi Orsolini será 
festejado pela esposa 
Lourdinha, pelos filhos 

Dingue e Rafael e família 
neste sábado, dia 20

A família e os amigos 
parabenizam Cidinha 

Severino pela nova idade 
a ser comemorada neste 
sábado, 20 de novembro

Familiares e amigos 
cumprimentam José 
Carlos Medeiros pelo 
aniversário amanhã, 

20 de novembro

Leandro Barbosa Lima 
assopra velinhas neste 

sábado, 20 de novembro,
na companhia dos 

familiares e amigos

Maria Cecília Rosa 
receberá flores e muitos 
telefonemas pela data 
especial neste sábado, 

20 de novembro

Maria Luiza Pasquoto 
muda de idade neste 

sábado, dia 20, junto do 
marido Fábio e dos filhos 

Beatriz e Henrique

Natália Modanesi 
aniversaria amanhã, 
dia 20, na companhia 

do filho Enzo e dos pais 
Catarina e Roberto

O marido Santo Grando, 
os filhos Dido e Ana 
Paula e os familiares 
parabenizam Paula 

Daros amanhã, dia 20

Thiago Pilon rasga 
folhinha neste sábado, 
20 de novembro, junto 
da esposa Michelli, do 

filho Enzo e família

Vinicius Pasim assopra 
velinhas neste sábado, 
dia 20, ao lado dos pais 

Marcos e Viviani, do 
irmão e dos amigos

André Martin será 
festejado pelos 

familiares e amigos 
neste domingo, 21 de 

novembro

Adriano Sutillo 
aniversaria neste 

domingo, dia 21, junto 
da mãe Janete, da irmã 

Adriana e familiares

O marido André Saccon, 
a família e amigos 

parabenizam Daniele 
Zanetti neste domingo, 

21 de novembro

O vereador Dé Santos 
muda de idade neste 

domingo, 21 de 
novembro, e festeja a 
data com os familiares

Elizabete Aparecida 
Sebastiani receberá o 

carinho da família e dos 
amigos neste domingo, 

21 de novembro

Fernanda Trevizano 
Marcon rasga folhinha 
neste domingo, 21 de 
novembro, junto dos 

pais e familiares

Genésia Seaca vai 
receber flores e 

telefonemas pelo seu 
aniversário neste 
domingo, dia 21

Glauce Spezzotto Melaré 
aniversaria domingo, 
dia 21, com o marido 

Pedro e os filhos Pedro 
Henrique e Ana Laura

Glauci Juliani Moreira 
completa nova idade no 
domingo, dia 21, junto 
do marido Erci e dos 

filhos João Pedro e Vítor

Maria Cecília 
Haddad receberá os 

cumprimentos da família
e dos amigos neste 

domingo, dia 21

Em Tietê, Maria Vitória e Maria Eduarda vão fazer 
15 anos neste domingo, 21 de novembro, e 

receberão o carinho dos pais Valter e Silvana, da 
irmã Maria de Lourdes e dos familiares. A madrinha 
Olga Camargo (Tito) envia os parabéns às gêmeas!

Paola Calefe de Campos 
faz 10 anos neste 

domingo, dia 21, ao 
lado dos pais Rosmari e 
Pablo, da irmã e família



José Roberto Sutilo 
Arruda assopra velinhas 
na segunda, 22, ao lado 
da esposa Ana Maria e 
dos filhos João e Ana

Juliane Macário Amorim 
celebra mais um ano 

na segunda, dia 22, na 
companhia do marido 
Adilson e dos filhos

Os pais Luís e Sueli, os 
irmãos, os sobrinhos e os 

amigos cumprimentam 
Lauro Paladini na 
segunda, dia 22

Bolo da segunda, 22 de 
novembro, será para 
Leandro Simão, que 

brinda com a namorada 
Nadia Lemes e família

Luís Gonzaga Carniel 
festeja nova idade na 
segunda, dia 22, junto 

da esposa Rose, do filho 
Leandro e familiares

Mateus Godoi Dal Pozzo 
Ercolim, filho de Daiane 

e Cesar, completa 10 
anos na segunda, dia 22, 
na companhia da família

Matheus Sampaio 
Machado faz a festa na 

terça, dia 23, e recebe o 
carinho dos pais Luciana 

e Lourival e das irmãs

Arthur e Sofia Vilela Daros aniversariam na terça, 
23 de novembro, ao lado dos pais Armando Daros 
Junior e Thuinie Vilela Daros. Em Cerquilho, a avó 
Ilda, a tia Rosana, os primos Marcelo e Anelise e a 
família enviam os parabéns aos aniversariantes!

Filipe Silva brinda mais 
um ano de vida na terça, 
23 de novembro, ao lado 

do namorado Rafael 
Amaral e família

Patrícia Dal Bó troca 
de idade na terça, 

23 de novembro, na 
companhia dos filhos e 

dos familiares

Patrícia Mazzer rasga 
folhinha na terça, dia 23, 

e brinda a data com o 
marido Fábio e os filhos 

Clara e Augusto

O marido Paulo, os 
filhos Raquel e Paulo e 
os netos parabenizam 
Claudete Balmiça na 

quinta, 25 de novembro

Cristina Pasquotto 
será festejada pelos 

familiares e pelos amigos 
na próxima quinta, 

25 de novembro

Edipo Bueno brinda 
mais uma ano de vida na 
quinta, 25 de novembro, 

na companhia do 
namorado Dief e família

Gabriela Rodrigues Rosa 
da Silva aniversaria na 
quinta, dia 25, e recebe 
o carinho dos familiares 

e dos amigos

Jorge Ferraz fica mais 
velho na quinta, 25 de 

novembro, e comemora a 
data especial junto da 
família e dos amigos

Maria Corrocher Tedeschi 
completa 97 anos na 
quinta, dia 25, junto 

dos filhos Eloi, Dorival, 
Ariovaldo e João Luiz 

Rafael Guiraldi Zanelati 
aniversaria na segunda, 
dia 22, ao lado dos pais 
Primo e Marli, da irmã 

Talita e dos amigos

Sandra Sutilo recebe os 
cumprimentos do marido 
Sutilo, da filha Ana Laura 

e dos familiares na 
segunda, dia 22

Wagner Bellucci assopra 
velinhas na segunda, 

dia 22, junto da esposa 
Simone, da filha Julia, 

dos pais e toda a família

Zezé Giovaneti será 
festejada pelos filhos 

Ricardo e Maria Teresa 
e pelo neto Bento na 

segunda, dia 22

Ana Lucia Scudeler 
brinda nova idade na 

terça, 23 de novembro, 
junto dos familiares e 

dos amigos

Iracema Mondin Ferreira 
celebra mais um ano de 

vida na terça, dia 23, 
na companhia do filho 

Marco Antonio

Diego Miranda Scudeler 
completa nova idade na 
quarta, 24 de novembro, 
na companhia da esposa 

Mikaeli e familiares

Laisa Aparecida Gava 
brinda aniversário na 
quarta, dia 24, ao lado 

do marido Ricardo 
Colodeto e familiares

Maria Helena Sacon 
assopra velinhas na 

quarta, 24 de novembro, 
junto dos filhos e 
do neto Fernando

Walkiria Nicolosi Cury 
aniversaria na quarta, 
dia 24, com o marido 

Vicente e os filhos Leticia 
e Luis Henrique

Ana Inês Tomazela 
celebra mais um ano na 
quinta, dia 25, ao lado 

do marido Américo, dos 
filhos, da neta e da nora

Ana Flávia Leardini 
brinda nova idade na 

quinta, 25, na companhia 
dos pais Rosilda e 

Pinduca e do irmão

Paulo Vaghetti vira o 
calendário na terça, 

dia 23, junto da esposa 
Adriana, dos filhos Luisa 

e Pedro e da família

Ronaldo França festeja 
aniversário na terça, 

dia 23, na companhia da 
esposa Elaine Oliveira e 

dos familiares

O marido Adinilson, o 
filho Pedro Henrique 

e família parabenizam 
Tatiana Marchesim 

Cancian na terça, dia 23

Talitha Pilon completa 
18 anos na terça, dia 23, 
ao lado dos pais Américo 
e Dani, da irmã Monique 

e de toda a família

Viviani Tezotto troca de 
idade e recebe o carinho 

do pai, da irmã, dos 
familiares e amigos na 
próxima terça, dia 23

Carlinhos Gardenal faz 
aniversário na quarta, 24 

de novembro, junto da 
esposa Duda e dos filhos 

Tomas e João Pedro

ANIVERSARIANTES
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A esposa Raquel e as 
filhas Camila e Lívia 

felicitam Carlos Eduardo 
Santana na segunda, 

22 de novembro

Cecília Campos muda de 
idade na segunda, 22 de 
novembro, e recebe os 
parabéns do namorado 

Luís Carlos e família

Célia Cristina Cavalini 
será festejada pelos 

filhos Ricieri e Pedro e 
família na segunda, 

22 de novembro

Cida Hedjazi celebra 
mais um ano de vida 
na segunda, 22 de 

novembro, na companhia 
dos familiares e amigos

A esposa Adriana, as 
filhas Giovana e Isabela, 

as netas e os genros 
parabenizam Daniel Dal 

Pozzo na segunda, dia 22

Edinho Rodrigues rasga 
folhinha na segunda, 

22 de novembro, junto 
da esposa Roberta, dos 

filhos e toda família
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Marcelo Marx conquista o Título de Mister Antonia e Tomazela

Paulo e Mary

Vanessa e Douglas

Zé Marcio e Maria

Miguel e Silvana

Dido e Beth

Zé Carlos e Ana Sílvia

João e Vera Lúcia

Marcos e Érika

DESTAQUE BODAS

No feriado da segunda, 15 
de novembro, Marcelo Marx 
conquistou o Título de Mister 
Estado de São Paulo 2022, re-
presentando todo o Estado.

O Concurso Estadual foi 
realizado pela Produção Brasil,  
no Hotel Travel Inn, na capital 
paulista, com os representan-
tes de todos os Estados do 
Brasil. Os candidatos foram 
avaliados pelos jurados em 
diversas provas, entre elas, o 
desfile de apresentação, traje 
de banho, traje de gala, entre-
vista, oratória, fotogenia, pro-
va de Mídias Sociais e o mais 
importante, a essência de cada 
candidato.

Formado em Educação Físi-
ca e Pedagogia, além de Artes, 
Marcelo Marx é proprietário 
da Academia Startfit Marcelo 
Marx, instalada em Cerquilho.

Em Tietê, Antonia Aparecida Ferraz Tomazela e José Roberto 
Tomazela brindarão 44 anos de união nesta sexta, 19 de novem-
bro, na companhia dos filhos Graciano, Julimar e Flávia Roberta. 
O jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas Bodas de Pérola 
South Sea!

Em Cerquilho, Paulo Foltran e Mary Rossini Foltran brindarão 
12 anos de união neste sábado, 20 de novembro, na companhia 
da filha Sofia e da família. 

O pessoal do jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas 
Bodas de Opala!

Em Cerquilho, Vanessa Olivetti Beluci e Douglas Luiz Beluci 
brindarão seis anos de união neste domingo, 21 de novembro, e 
receberão o carinho da família e dos amigos. 

O pessoal do jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas 
Bodas de Peridoto!

Em Tietê, José Marcio Bom Falcão e Maria Pierina Brunherotto 
Falcão festejarão 45 anos de amor ne cumplicidade neste sábado, 
20 de novembro, ao lado da filha Thais, da neta Ana Carolina e 
da família. O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas 
de Turmalina Paraíba!

Em Tietê, Miguel Isac e Silvana Bonatti Isac festejarão 17 anos 
de amor e cumplicidade neste sábado, 20 de novembro, ao lado 
do filho Guilherme e da família.

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pela comemoração 
das Bodas de Verdelita!

Em Cerquilho, Geraldo Grando (Dido) e Beth Rossini Grando 
festejarão 35 anos de amor e cumplicidade na segunda, 22 de 
novembro, ao lado do filho Enrico e da família. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pela comemoração 
das Bodas de Safira!

Em Cerquilho, José Carlos Dias e Ana Sílvia celebrarão 17 
anos de casados neste sábado, 20 de novembro, junto dos filhos 
de José Carlos, Leandro e Jéssica, da nora Regiane e familiares. 
Do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos pelas Bodas de 
Verdelita!

Em Tietê, João de Luca e Vera Lúcia Tezotto de Luca celebra-
rão 40 anos de casados neste domingo, 21 de novembro, junto 
dos filhos Lucas e Henrique, da neta Giovanna e dos familiares.

Do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos pelas Bo-
das de Rubi!

Em Cerquilho, Marcos Peruca e Érika de Melo Peruca celebra-
rão 19 anos de casados na terça, 23 de novembro, junto dos fi-
lhos Lucas e Rafaela e dos familiares.

Do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos pelas Bo-
das de Kunzita!

Fotos divulgação Arquivo familiar
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Arquivo familiar

Ruberlei e Edinéia

Em Cerquilho, Ruberlei Lopes Zaratin e Edinéia Confortini 
Zaratin brindarão quatro anos de união na quinta, 25 de novem-
bro, ao lado dos filhos Heloisa, Gabriel e Bianca e familiares. 

O pessoal do jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas 
Bodas de Rocha!

Arquivo familiar
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Fotos Divulgação

Fluir Instituto Neuroreabilitação inaugura nova sede em Tietê
NOVIDADE

Na quinta, 11 de novembro, os empre-
sários João Victor Porto Alegre, Tayara De-
martini, João Paulo Panssonatto e Bruna 
Pandolfi inauguraram o novo espaço do 
Fluir Instituto de Neuroreabilitação. Estive-
ram presentes, na ocasião, o prefeito Vla-
mir Sandei, o secretário Pedro Pasin, além 

de convidados das famílias atendidas.  
A nova sede, concebida com objetivo de 

melhorar ainda mais a qualidade da assis-
tência à saúde,  conta com mais de 400 m2 
de espaço físico, 11 salas para atendimento 
multidisciplinar divididos em Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Fo-

noaudiologia, Educação Física e Musicote-
rapia.

Segundo a coordenadora Tayara Demar-
tini: “ampliar o atendimento na assistência 
neurológica para crianças e adolescentes 
reforça o nosso compromisso com a quali-
dade de vida e inclusão de nossas crianças”.

João Paulo Panssonatto, secretário Pedro Pasin, 
Prefeito Vlamir Sandei, João Victor Porto Alegre, 

Tayara Demartini e Bruna Pandolfi

Os proprietários João Paulo Panssonatto, 
Tayara Demartini, Bruna Pandolfi e 

João Victor Porto Alegre 

Equipe do Instituto Fluir Neuroreabilitação, que
fica na rua Onze de Agosto, 171, no Centro 

do município de Tietê

Rua Onze de Agosto,  
171, Centro - Tietê/SP

(15)3285-1065

(15)99751-0807


