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Conheça os eleitos de 2020
Escolhidos pelos eleitores nas urnas vão estar à frente das Prefeituras e das Câmaras Municipais no período de 2021 a 2024
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TIETÊ E JUMIRIM

ELEIÇÕES 2020 - No domingo, 15 de novembro, os eleitores foram às urnas e escolheram prefeitos e vereadores para o mandato
de 2021/2024. Em Tietê, Vlamir Sandei (PSDB) foi reeleito prefeito com 4.944 votos. Em Cerquilho, Aldo Sanson (PSDB) também
conseguiu ser reeleito com ampla vantagem: 19.430 votos. Em Jumirim, Daniel Vieira (DEM) alcançou a vitória com 1.214 votos.
Em Laranjal Paulista, dr. Alcides de Moura Campos Junior (PSD) teve 6.497 votos e terminou reeleito.
Páginas de 11 a 18

Poder Legislativo
não terá mulheres
Página 11

Dizer obrigado, às vezes, não é suficiente para agradecer o
quão amáveis e gentis foram as pessoas durante minha campanha.
Não sei, neste instante, retribuir tanto carinho recebido. Acredito que a melhor forma é passar das palavras para as
ações; tive a oportunidade de conviver
com histórias de vida com momentos
mágicos e inexplicáveis que, apesar dos
longos anos no caminho da Medicina,
ainda não tinha visto.
Muitos me perguntam como conseguir
convencer 1.029 pessoas a assinarem o
cheque em branco da confiança e, mais uma
vez, respondo: amigos, muitos amigos num mutirão de solidariedade.
Muito obrigado a todos que acreditaram e acreditam que é necessário e possível uma nova forma de
fazer política.
“Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim
ao Teu Nome”.

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Deus por termos saúde e garra
para enfrentarmos os desafios que se defrontam à nossa trajetória.
Agradecemos também a todos que desempenharam a cidadania na linda
festa da Democracia, especialmente agradecemos a todos que depositaram
em nós seu voto de confiança e acreditaram em nosso trabalho.
A população pode ter a certeza de que governaremos para todos e sempre
buscaremos uma melhor qualidade de vida para os cidadãos tieteenses.
Nossa política é uma só, aquela que busca o bem para Tietê.
MUITO OBRIGADO E QUE DEUS ABENÇOE!
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EDITORIAL

As rédeas da própria vida!

Agende-se

Muitos acreditam que amor, saúde, dinheiro, tempo e alegria
de viver são os tesouros da vida. Pode ser! Mas para que estas
necessidades humanas tornem-se, de fato, tesouros, elas precisam estar em completa sintonia, já que cada uma influencia diretamente na motivação e no nível de realização do ser humano.
Hoje, vivemos uma Era que as pessoas buscam alcançar felicidade e satisfação, seja no âmbito pessoal ou profissional, mas
para isso querem soluções rápidas e esquecem da necessidade
de estar em equilíbrio consigo mesmas primeiramente para, em
seguida, serem capazes de entrar em harmonia com as outras
pessoas. Neste sentido, o ser humano vai se deparar com uma
série de problemas, como insatisfação, desmotivação, agressividade, insônia, baixa autoestima, insegurança, entre outros.
Como já sabemos, isso não é muito difícil de acontecer diante
da atual realidade vivida pela nossa sociedade. Mas ainda assim,
para evoluir, o ser humano precisa entender que suas condições
de vida (sejam boas ou ruins) são responsabilidades exclusivas
suas. Nesse contexto, é fundamental reconhecer a importância
do sim, do querer melhorar, do assumir a responsabilidade de
viver com consciência. Tudo isso é importante para o início de
uma vida guiada por seus próprios pensamentos e emoções.
Às vezes, o que falta para algumas pessoas é agarrar as rédeas da própria vida e sair em busca do crescimento pessoal.
Sabemos que não é algo fácil a ser feito, mas independentemente
da felicidade ou da tristeza, do sucesso ou do fracasso, dos erros
ou dos acertos alcançados, assumir as rédeas da própria vida é
trilhar o seu próprio caminho, ainda que este traga amargas experiências. A vida é isso!
Todos nós passamos por percalços ao longo da nossa existência e a responsabilidade é o que nos fará descobrir o que aconteceu de errado, qual foi o seu papel naquela situação e o que fazer
para não repetir o erro. Isso se chama viver com consciência. Assim, a vida passa a ser mais leve porque sabemos que tudo o que
acontecer será de nossa responsabilidade.
Se você que lê este editorial se enquadra no grupo das pessoas que ainda não buscaram o tão sonhado crescimento pessoal,
chegou o momento de ser honesto consigo mesmo e, sozinho ou
com ajuda de alguém, buscar o seu espaço. Enquanto há possibilidade de escolha, há chance dos sonhos darem certo. Sabemos
que, para alcançá-los, certamente, demandará dedicação e paciência, mas acredite que os resultados serão compensadores.
Portanto, a hora é agora! Lembre-se que desprender daquilo
que não traz nada de bom, além de purificar a alma e proporcionar leveza, te ajudará a viver e não apenas existir! Pense nisso!

OPORTUNIDADE Com o
objetivo de garantir o acesso
ao Ensino Superior do estudante concluinte do Ensino
Médio, a Faculdade Cerquilho
(FAC) promove o concurso de
redação online. Para participar,
é preciso fazer a inscrição até
30 de novembro. De acordo
com a FAC, o primeiro lugar
receberá uma bolsa integral
para o curso escolhido válido
pelo período de cinco anos; o
segundo lugar ganhará 50 % de
desconto no valor da mensalidade; e o terceiro lugar, 30%
de desconto. Vale destacar que
estes descontos valerão para
os cinco anos de duração dos
cursos. O formulário de inscrição encontra-se no faculdadecerquilho.com.br. Para mais
informações, ligue: (15)32841775 ou 99678-2376.

PARA ENCERRAR
“Tudo sempre flui em perfeita harmonia quando nos comprometemos em construir nossa vida sem desânimo ou desculpas.
Assim, quando nos preocupamos em fazer o melhor hoje, Deus
sempre se encarrega do amanhã” - autor desconhecido.

Rafael Pizol Catto
Engenheiro Civil
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AULAS Em Tietê, às terças
e quintas, às 18 horas, e, aos
sábados, às 14 horas, tem aula
de karatê para pessoas a partir
dos quatro anos no Centro de
Treinamento de Artes Marciais
“Ambrosim Foresto”, na avenida Augusto Assis Cruz, 561,
no Bonanza. Informe-se pelo
telefone (15)98830-1275.
BAZAR SOLIDÁRIO 1 A
Associação de Voluntários
Anônimos de Cerquilho (Avac)
promove Bazar Solidário em
prol dos animais neste sábado, 21 de novembro, das 8h30
às 16 horas, na rua São José,
1.795, na Nova Cerquilho. Estarão à venda roupas e calçados (adulto e infantil). Preços
variam de R$2 a R$10. Valor
arrecadado será direcionado
para as castrações de animais
de famílias de baixa renda do
município.

Bicadinhas da semana
JORNALISMO DIGITAL A
editora-chefe do Nossa Folha,
a jornalista Damana Maria Rodrigues, tem promovido lives
no Instagram divulgando histórias de vida e dicas de saúde,
cultura e tendências. Conteúdo tem ido ao ar às segundas,
quartas e sextas, ao vivo às 20
horas, no perfil @damanarodrigues. Na próxima semana,
os entrevistados serão Osinaldo de Oliveira, Junior Regonha
e Susana Cattai com Ana Maria
Battistuzzo, respectivamente.
BAZAR SOLIDÁRIO 2 Na
sexta e sábado, 27 e 28 de novembro e, na quinta, sexta e
sábado, 3, 4 e 5 de dezembro,
das 8 às 18 horas, ocorrerá o
2º Bazar Solidário em prol do
Recanto “Rogério de Souza” no
salão do Asas, na rua Tenente
Gelás, 585, no Centro de Tietê.
CONVITE Em Cerquilho, a
Angel Patch em parceria com
o Lar São José realiza a 2ª Feira de Artesanato na sexta e sábado, 4 e 5 de dezembro. No
primeiro dia, o atendimento
ocorrerá das 16 às 19 horas e,
no segundo, das 10 às 17 horas, no espaço de Convivênia
da entidade, na rua São José,
883, na Nova Cerquilho.
PIZZA SOLIDÁRIA Em Tietê, a comunidade Santo Expedito organiza a Pizza Solidária
com a venda dos sabores calabresa e mista. O combo custa
R$50 e ganha um refrigerante
de 2 litros. A entrega será feita na sexta, 11 de dezembro,
na rua Cônego Emílio Grando,
1.200, no Terra Nova, das 19 às
21 horas. Outras informações
pelos telefones (15)998147727 ou 99706-9912.

HORÁRIOS DAS MISSAS

Sábado: 21 de novembro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
Domingo: 22 de novembro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTA CATARINA: às 10 horas (Festa da Padroeira)
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta, às 19 horas. Porém, a Capela está em
reforma.
SANTO ANTONIO: missa na segunda quarta às 20 horas e celebração da
palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: missa na terceira quarta às 20 horas e
celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês às 20
horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda primeira sexta, às 19 horas.
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da
palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta às
19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
IGREJA SANTA TERESINHA
Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 12 e
das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA:
Durante semana não é obrigatório senha:
Terça: às 19h30 e sexta: às 19h30 (online).
**Aos fins de semana, é obrigatória a retirada de senha na secretaria.
Sábado: às 19 horas, domingo: às 8 horas e às 19 horas (online).
Senhas disponíveis de terça a sábado.

SUSTO Nas redes sociais, Giulianna Pietrobon postou um
meme que resumiu bem o susto que muitos eleitores tiveram
no domingo, 15 de novembro: “Abismada eu fiquei quando vi
minha foto naquele caderno quando fui votar”. Quem mais?
META Diva Maria Hernandes (Lili), sempre presente no Facebook, fez a seguinte postagem na rede social: “Meta para o
Natal: ficar sarada! Da coluna, do ciático, do joelho!”. Além
disso, Lili tem saudades da época que passava hidratante pelo
corpo, pois, hoje, é só gelol, sebo de carneiro, canela de veio,
cataflan e arnica. Eis aí um corpo “crocante”!
NOVO ANO Outro meme da semana foi postado por Jackson Lima, o qual está um pouco “desconfiado” com o próximo
ano: “Antes de entrar em 2021, primeiro eu quero ver o trailer”. É possível dar só uma olhadinha?
ELEIÇÃO Nesta semana, em clima de eleição, Adriana Prestes publicou um meme que, apesar de divertido, também é
bem sério e vale o registro nesta coluna: “Tu te tornas eternamente responsável por aquele que eleges”. Fato!
SUSTENTÁVEL Preocupada com o meio ambiente, Fabiana
Santos deixou bem claro nas redes sociais que deixar de passar roupa é a nova maneira de ajudar o Planeta Terra. Aliás, ela
já tem feito isso faz tempo, tudo em “prol do Planeta Terra”, e
também para sobrar um tempinho para ficar na internet.
PAPAI NOEL Já Rubia Fernandes fez um pedido bem inusitado ao Bom Velhinho para este Natal: “Querido Papai Noel, de
presente de Natal, eu quero que você atropele algumas pessoas com o seu trenó”. Será que ele vai atender este pedido tão
“carinhoso”?
ZUMBIDO Irritada com os pernilongos, Simone Marceri
postou um meme sobre o assunto: “Mano, como que no escuro
o pernilongo sabe onde está o ouvido da gente?”. Quem pode
responder a este mistério da humanidade?
VIDA DO POBRE Um meme da página Agostinho Sincero
tem feito sucesso no Facebook por dizer uma verdade bem
dolorida: “O mal do pobre é fazer planos com o dinheiro que
nem tá na mão ainda”. Sem falar que, quando sobra uma grana, acaba o gás!
APAIXONADOS POR CAFÉ Mais um meme, desta vez da
página Coruja Professora, também rendeu muitas risadas,
principalmente para os que amam café. Presta atenção neste
diálogo: “Você tem café? Não! Você tem café aí? Já disse que
não e, se perguntar de novo, te dou um tiro! Você tem arma?
Não! E café?”.
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OCORRÊNCIAS

Temporal causa estragos e prejuízos na região
Fenômeno conhecido como microexplosão trouxe chuva com granizo e ventos de até 50 quilômetros por hora
Um fenômeno chamado
microexplosão causou estragos e assustou a população de
Tietê e região, principalmente
a de Capivari, município que
teve moradores desalojados.
O forte temporal foi registrado
na segunda e terça, 16 e 17 de
novembro.
De acordo com o Centro
de Pesquisas Meteorológicas
e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri), a chuva veio
acompanhada de granizo e
ventos de até 50 quilômetros
por hora, com quedas de postes, árvores e interrupção no
fornecimento de energia elétrica.
Em Tietê, em uma granja do bairro Conceição, houve destelhamento e cerca de
12.500 aves estavam no local,
sendo boa parte retiradas vivas dos escombros.
Também foi atingida a Escola Municipal de Educação
Básica (Emeb) “Antonio João
Nastaro”, que teve telhas arrancadas, infiltração provocada pela chuva e parte do alambrado cedeu devido à queda
de duas árvores em frente da
unidade escolar.
O barracão da igreja Nossa Senhora da Conceição teve
parte do telhado arrancado,

Ana Fasioli e Tonny Machado

Em Tietê, criadores de ave tiveram prejuízos
com os danos causados pela tempestade
bem como várias estradas da
região foram bloqueadas, temporariamente, devido à queda
de árvores. Nesta mesma localidade, plantações de banana
acabaram derrubadas com a
força do vento.
Segundo a Defesa Civil, a
Secretaria Municipal de Serviços colocou todos os funcionários para auxiliar na retirada
de entulho, na desobstrução
de vias e limpeza das estradas.
Uma equipe da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
também esteve no local para
auxiliar na retirada de árvo-

res e galhos. Já o Serviço Autônomo Municipal de Água e
Esgoto (Samae) colocou um
caminhão pipa com água potável para atender as famílias e a
Elektro restabeleceu a energia
elétrica.
Apesar de algumas casas
terem sido destelhadas, ninguém se feriu ou ficou desalojado no bairro Conceição.
Em Capivari, a microexplosão provocou a queda do
telhado de um posto de combustíveis da rua Bento Dias,
no Centro, e atingiu telhados
e janelas de residências, além

Em Capivari, telhado de posto de combustível
desabou com a forte chuva
da água da chuva invadir um
supermercado. No município,
foram registradas quedas de,
pelo menos, 50 árvores, além
de postes e cabos de energia, o
que fez com que cerca de 80%
da cidade tivesse interrupção
no fornecimento de energia
elétrica, estragando todas as
doses de vacinas das Unidades
Básicas de Saúde,.
Cerca de 50 casas também
foram destelhadas e 20 pessoas ficaram desalojadas, mas
ninguém ficou ferido.
Devido aos estragos, a Prefeitura de Capivari vai decre-

tar situação de emergência no
município. O Governo Municipal disponibilizou o WhatsApp
(19)3492-9200 para chamados
de emergência.
Em Rafard, os moradores
também tiveram transtornos
ocasionados pela chuva de
granizo, sendo que no bairro
Morada do Sol, o asfalto foi
arrancado. Alguns bairros do
município ficaram sem energia elétrica.
Em Piracicaba, a tempestade atingiu os bairros Castelinho, Nova Piracicaba, Vila Rezende, Jaraguá e Vila Fátima.

A maior parte das ocorrências
envolveu queda de árvores e
galhos, sem registro de pessoas feridas.
ACIDENTE 1 - Na terça, 17
de novembro, uma motorista
acabou colidindo o carro em
uma defensa metálica da Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127), próximo à empresa Cipatex, em Cerquilho.
Por motivos a esclarecer,
a motorista perdeu o controle
do veículo e começou a rodar
pela pista, vindo a parar em
cima da defensa metálica. A
pista estava molhada no momento do acidente.
Apesar do susto, a motorista não sofreu ferimentos e
passa bem.
ACIDENTE 2 - Em Tietê,
um carro bateu nas barreiras
de concreto da rotatória da
avenida Francisco de Toledo,
próximo à Marmoraria Santa
Teresinha, na segunda, 16 de
novembro.
O veículo veio pelo acesso
da Rodovia Antônio Romano
Schincariol (SP-127) e, por motivos a esclarecer, colidiu contra as barreiras de concreto.
A Polícia Rodoviária esteve
no local. Não há informações
se o motorista ficou ferido no
acidente.

CRIME DE ESTUPRO

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

VESTIBULAR

Deputado Guiga Peixoto
quer pena mais dura

Cidades divulgam novos
números da covid-19

Unesp e Etecs divulgam
processos seletivos

Tietê, Cerquilho, Jumirim
e Laranjal Paulista divulgaram
novos números relacionados à
covid-19, com base em dados
das Secretarias de Saúde.
Até hoje cedo, Tietê registrava 723 casos da doença,
com 682 curados e 15 em recuperação. A quantidade de
mortes subiu para 26.
Já em Cerquilho eram 886
casos, com 819 pacientes
curados e 49 em recuperação.
Nesta semana, total de mortes
subiu para 18 vítimas.
Em Jumirim, o número de
casos de covid-19 permanece
em 88, com apenas uma morte
registrada. Aqueles que estão
curados somam 87 pessoas.
No município de Laranjal
Paulista são 1.164 casos, com
1.038 pessoas curadas e 119
em recuperação. Por lá, a doença já fez sete vítimas.
Até ontem, 19 de novembro, o Estado de São Paulo tinha 41.074 óbitos e 1.191.290
casos confirmados. Deste total, 1.076.073 estão recuperados e 128.964 receberam alta
hospitalar. Lembrando que os
645 municípios do Estado têm
pelo menos uma pessoa infectada, sendo 595 com um ou
mais óbitos. Entre as vítimas
fatais, estão 23.625 homens
e 17.449 mulheres. Os óbitos
continuam concentrados em
pacientes com 60 anos ou
mais, totalizando 76,6% .
O vírus que causa a covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas
geradas quando alguém infec-

O Vestibular da Universidade
Estadual
Paulista
(Unesp) está com inscrições
abertas até a próxima sexta,
27 de novembro, pelo site vunesp.com.br. Com a taxa de
inscrição no valor de R$170,
serão disponibilizadas 7.630
vagas.
A Unesp oferece redução
de 75% aos alunos matriculados no último ano do Ensino Médio da Rede Pública
Estadual Paulista, que inclui
formandos da Secretaria da
Educação e do Centro Paula
Sousa, reduzindo a R$42,50
o valor da taxa. Já os candidatos treineiros se inscrevem
com redução de 50% no valor
da taxa.
A primeira fase do Vestibular Unesp será aplicada em
30 e 31 de janeiro de 2021 e
a segunda em 28 de fevereiro.
ETECS - O Centro Paula
Souza divulgou o calendário
dos processos seletivos das
Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) para o primeiro semestre de 2021. Assim como
ocorreu na última edição do
Vestibulinho, o ingresso se
dará novamente pela análise
do histórico escolar, sem a realização de prova presencial
ou online.
A mudança do critério se
fez necessária para atender
ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do
Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando
preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas

Divulgação

Após a repercussão e protestos do caso da influenciadora digital Mariana Ferrer,
de 23 anos, o parlamentar
bolsonarista, deputado federal Guiga Peixoto (PSL), apresentou os Projetos de Lei (PLs)
5.101/2020 e 5.102/2020, que
aumenta a pena e que torna
imprescritível o crime de estupro de vulnerável, respectivamente.
Para Guiga Peixoto, a violência contra a mulher existe
em diversas formas e atinge diferentes classes sociais,
credos e grupos econômicos.
“Ainda falta consciência individual e coletiva ao cidadão
brasileiro de que a violência
contra a mulher envolve a prática, além da violência física e
psicológica, da violência sexual, patrimonial e moral. Dentre
as modalidades mais graves,
está o estupro, sobretudo o
estupro de vulnerável, da pessoa incapaz, do indefeso, da
pessoa com deficiência, do enfermo, e das crianças e adolescentes”, disse.
O PL 5.102, apresentado
pelo congressista em 5 de novembro, altera o Decreto-lei
2.848, de 7 de dezembro de
1940, a fim de tornar imprescritível o crime de estupro vulnerável. Atualmente, o tempo
de prescrição varia de acordo
com a pena, que é diferente
em cada caso. Para estupro de
vulnerável, a contagem só começa após a vítima completar
18 anos.
Já o PL 5.101 aumenta para

12 a 20 anos de reclusão a
pena do delito disposto no art.
217-A, do Código Penal (hoje
a pena é oito a 15 anos de
reclusão). Também aumenta
para 15 a 25 anos de reclusão
a pena do delito do §3º (se da
conduta resulta lesão corporal
de natureza grave) do art. 217A (atualmente a pena é de 10
a 20 anos de reclusão), e para
20 a 30 anos de reclusão a
pena do crime contido no §4º
(se da conduta resulta morte),
também do Código Penal (atualmente a pena é de 12 a 30
anos de reclusão).
Atualmente, se o autor da
violência sexual não tiver sido
julgado até 20 anos após crime, ele não pode mais ser condenado. Para Guiga Peixoto, o
crime deve ser imprescritível
porque a vítima em muitos casos leva anos para criar coragem e denunciar o estuprador,
que, muitas vezes, está dentro
de casa.

tado tosse, espirra ou exala.
ALERTA - Na terça, 17 de
novembro, o governador João
Doria (PSDB) informou que o
Decreto 65.295, já publicado
no Diário Oficial, prorrogou a
quarentena no Estado até 16
de dezembro.
Conforme consta no texto,
o funcionamento de comércios
e serviços continuará seguindo
o determinado pelo Plano São
Paulo (Decreto 64.994), com
classificação sem alteração até
30 de novembro, mantendo as
regiões do Estado nas fases
amarela ou verde.
FIQUE ATENTO - Após o
aumento do número de internações e casos no Estado, o
Governo do Estado anunciou
ontem, 19 de novembro, que
assinará um decreto determinando que os hospitais não
desmobilizem os leitos que
foram criados para atender
exclusivamente pacientes da
covid-19. Além disso, também
serão suspensos os novos
agendamentos de cirurgias
eletivas de outras doenças,
aquelas de casos que não são
considerados emergenciais.
VACINA - Proveniente da
China, o Estado recebeu a remessa de 120 mil doses da
Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em
parceria com a farmacêutica
chinesa Sinovac Life Science.
Ao todo serão 46 milhões de
doses, sendo seis milhões já
prontas para aplicação e 40
milhões em forma de matéria
-prima.

atribuídas aos estudantes antes da pandemia.
As inscrições para este
processo seletivo começam
na próxima terça, 24 de novembro, e se encerram às 15
horas de 14 de dezembro pelo
site vestibulinhoetec.com.br,
com taxa de R$19.
A divulgação da lista de
classificação geral e convocação para envio dos documentos de matrícula ocorrerá em
19 de janeiro.
MATRÍCULAS NAS EDUCAÇÃO INFANTIL - Em Tietê,
segue até 4 de dezembro o
período de matrícula para as
crianças que vão ingressar no
ano letivo de 2021. Mais informações devem ser obtidas
pelo (15)3285-3899.
Já em Cerquilho, a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura divulgou que as matrículas para a primeira etapa
da Educação Infantil - Pré-Escola (Pré 1) para o próximo
ano de 2021 seguem até 30
de novembro. Na cidade, as
matrículas para as Creches
Municipais será realizada de
forma online e seguirá o mesmo prazo. Em caso de dúvidas, é necessário que os pais
ou responsáveis entrem em
contato com a Secretaria Municipal de Educação pelo telefone (15)3384-8333.
Em Jumirim, as matrículas para a Educação Infantil
também vão até 30 de novembro e qualquer dúvida pode
ser esclarecida pelo telefone
(15)3199-9812.

CAMPANHA SOLIDÁRIA

CULTURA DE PAZ

“Papai Noel dos Correios” será digital

Neste ano a Semana da
Justiça Restaurativa é online

Divulgação Correios

Devido à pandemia,
o envio e a adoção
serão online
O Natal se aproxima e,
com a chegada dele, também
tem início uma das campanhas de solidariedade mais
queridas do Brasil: o Papai
Noel dos Correios. Em função
da pandemia, este ano a estatal promoveu adaptações para
assegurar a realização de um

dos maiores projetos sociais
do País.
As principais mudanças
foram no recebimento das
cartinhas - que ocorrerá, prioritariamente, de forma virtual
- e na adoção dos pedidos das
crianças, que será 100% online
e digital, por meio do Blog do
Papai Noel dos Correios, que
pode ser acessado pelo blog.
correios.com.br/papainoeldoscorreios
COMO ENVIAR - Podem
participar da campanha crianças de até 10 anos de idade
em situação de vulnerabilidade social. As cartinhas devem
ser manuscritas e, depois,
fotografadas ou digitalizadas
para envio ao blog da campanha. É importante enviar uma

imagem nítida para que a
mensagem possa ser lida pelo
Papai Noel.
Segundo os Correios, as
cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação
serão disponibilizadas para
adoção no blog da campanha.
A iniciativa também contempla cartinhas enviadas por
alunos da Rede Pública (até o
5º ano do Ensino Fundamental) e por crianças acolhidas
em creches, abrigos e núcleos
socioeducativos.
COMO ADOTAR - Para
atender aos protocolos sanitários de prevenção à covid-19
e evitar aglomerações, este
ano a adoção de cartas será
feita somente pela internet.
Padrinhos e madrinhas de-

vem acessar o blog e clicar em
Adotar Agora; com base na
localidade informada, serão
disponibilizadas as cartinhas
e as sugestões de locais para
entrega dos presentes.
Os padrinhos receberão no
e-mail cadastrado a confirmação da adoção. Para visualizar
as cartinhas adotadas, basta
acessar a página de adoção
online pelo blog e clicar na seção Minhas Cartas.
ENTREGA - Será feita presencialmente, sempre com
atenção especial aos protocolos de segurança, como o uso
de máscaras, evitando aglomerações. É possível consultar os pontos de entrega - unidades dos Correios - no blog
da campanha.

A Semana da Justiça Restaurativa é celebrada neste
mês de novembro e ocorre
em diversos países, como a
Canadá e Japão. Igualmente,
comunidades e instituições de
diversas localidades do Brasil
integram este movimento por
meio da realização de atividades para divulgar e consolidar
os princípios e as ações da Justiça Restaurativa.
Em Tietê, na segunda, 16
de novembro, para celebrar o
movimento que busca a paz e
tem foco no ser humano como
agente de mudança neste propósito, o núcleo local iniciou
a programação online deste
ano e já promoveu ações com
a participação dos juízes Mar-

celo Nalesso Salmaso e Renata
Xavier da Silva Salmaso.
Nesta sexta, 20 de novembro, às 10 horas, com live no
Facebook, houve encontro virtual de facilitadores, com histórias de encontros circulares
na Educação e as transformações individuais.
Na próxima sexta, 27 de
novembro, às 20 horas, terá
live no Instagram @damanarodrigues, com a jornalista e editora deste semanário, Damana
Rodrigues, sobre a criação do
Núcleo de Justiça Restaurativa
e as transformações na convivência sentidas individuais,
institucionais e sociais. As
convidadas serão Susana Cattai e Ana Maria Battistuzzo.

4 Sexta-feira, 20 de novembro de 2020

Nossa Folha . 61 anos

FIQUE POR DENTRO

Saiba quais são as vagas de emprego desta semana
Há oportunidades em lanchonete, oficina de costura, produção, atendimento ao público, departamento administrativo, entre outras
Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura de Tietê
oferece vagas para mecânico,
auxiliar de mecânico, marceneiro, auxiliar de padaria,
vendedor, técnico de Química,
estagiário de Nutrição e área
comercial e expedição em confecção. Mais informações podem ser obtidas na rua Presidente Kennedy, 23, Centro, ou
através do (15)3285-2887.
A Lanchonete Algo Mais
Many Foods admite auxiliar de
cozinha para o período noturno. O currículo deve ser entregue pessoalmente na rua Lara
Campos, 608, no Centro, em
horário comercial.
Também há oferta de vaga
para oficina de costuras para
costureiras de Tietê e Cerquilho, com experiência em overloque ponto cadeia, galoneira
e reta. As interessadas devem
contatar o responsável por
meio do seguinte WhatsApp:
(15)99126-0959.
Ainda em Tietê, a Doptex
seleciona currículos para as
vagas de ajudante de produção, revisor e mecânico de
manutenção. Os currículos de-

vem ser cadastrados até 13 de
dezembro pelo doptex.com.
br/portal/trabalhe-conosco.
O RioMax Atacado também
divulgou vagas para balconista de açougue, empacotador
(PCD), conferente e operador
de caixa. Os interessados devem encaminhar o currículo
para riomax.tiete@gmail.com
ou cadastrar no formulário do
site https://lnkd.in/dZSJTZE.
Ainda em Tietê, a Refrix
contrata auxiliar administrativo, analista de Departamento
Pessoal, auxiliar de produção,
analista de compras, operador
de xarope, promotor de Merchandising e coordenador de
Marketing. Os profissionais
interessados devem enviar o
currículo para recrutamento@
refrix.com.br com o nome da
vaga no assunto.
Já a Avícola Dacar admite
auxiliar de produção do sexo
masculino, maior de 18 anos,
com disponibilidade de horários, sem necessidade de experiência. Para isso, é preciso residir nesta região. O currículo
deve ser enviado para o e-mail
gabriela.martins@avicolada-

Divulgação

As ofertas são direcionadas para
os municípios de Tietê e Cerquilho
car.com.br.
Também há oportunidade
para operador de caixa ambos
os sexos. O currículo pode ser
encaminhado para selecao.
americana@rhpeople.com.br,
com o assunto Caixa Tietê.
A empresa FF Rocha busca
parceria com costureiras com
experiência (MEI). As interessadas devem entrar em contato pelo WhatsApp (15)9962-

03771.
A Hering Sim Você admite assistente administrativa
e vendedora para as lojas de
Tietê e Cerquilho. Os currículos podem ser entregues nos
seguintes endereços: rua Rafael de Campos, 197, em Tietê, ou na rua Doutor Campos,
277, em Cerquilho.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Traba-

lhador e à Empresa (Cate) disponibiliza vagas de costureira,
designer, doméstica, estagiário
de Nutrição, montador de esquadrias de alumínio, motorista categoria C, balconista, auxiliar de padaria, açougueiro,
repositor, atendente de oficina
mecânica, assistente de controle de qualidade, estagiário
de Farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de produção,
tecelão, estagiário de Administração, serviços gerais, auxiliar de limpeza, montador de
móveis e estagiário de Direito.
Para esclarecer dúvidas sobre estas vagas, o telefone é o
(15)3384-5652.
A Amyna contrata costureira, ajudante geral, designer
e doméstica, além de oficina
de costura (MEI). Os interessados devem entregar currículo
na avenida Francisco Gaiotto,
170, em frente à Rodoviária,
no Centro.
Em Tietê, há três vagas
para assistente de instalação
elétrica, com disponibilidade
para viagem e passar a semana em outras cidades. O e-mail
para currículos é o selmaca-

margorh@gmail.com ou, então, pelo WhatsApp (15)997027563.
Ainda em Cerquilho, há
vaga para ajudante de pizzaiolo no Sr. Gallo Pizzaria. Os
interessados devem procurar
por Cleiton, a partir das 16
horas, na avenida Washington
Luiz, 211, no Centro.
A SP Congelados também
está com vaga aberta para
Cerquilho para confeiteiro ou
ajudante de padeiro com experiência. Para este posto, o currículo pode ser enviado pelo
WhatsApp (11)94070-6732.
Ainda em Cerquilho, a
Donna Gás admite gerente
comercial. Requisitos necessários: morar na cidade, ser
organizada, atenciosa, pontual
e ter experiência comprovada
nas áreas de vendas e liderança de equipe. O currículo deve
ser enviado para recrutamento@donnagas.com.br.
O salão de beleza Effeo
contrata cabeleireiro e barbeiro. Para saber mais detalhes
sobre as vagas, entrar em contato pelo WhatsApp (15)991562000.

MUDANÇA

Padre José Antonio deixará Cerquilho
Arquivo pessoal

O religioso tem 63 anos
e estará à frente da
Paróquia São José até
dia 31 de dezembro
deste ano de 2020
Em Cerquilho, o pároco da
Paróquia São José, José Antonio Leite de Oliveira, de 63
anos, estará de mudança do
município a partir de janeiro

de 2021.
De acordo com o pároco,
o Seminário Arquidiocesano,
de modo urgente, precisou de
um reitor e, como o religioso
foi o penúltimo, a pedido do
arcebispo Dom Júlio Endi
Akamine, reassumirá a Reitoria definitivamente.
“Depois de consultar o
clero, Dom Júlio me convidou para reassumir a Reitoria por um período mais longo. Vendo a necessidade da
Igreja Particular de Sorocaba
e, cumprindo a obediência
prometida, eu aceitei. Sendo
assim, não poderia continuar
na Paróquia de São José, de
Cerquilho. Foi uma decisão
tomada com dor no coração,
mas acreditando na necessidade da minha Igreja, parto
para novos desafios com o
desejo de continuar a cumprir o chamado que me foi
feito pelo meu Senhor”, explicou o padre.
Na sua trajetória religiosa, o sacerdote José Antonio
já foi diácono permanente e,

depois de fazer Teologia, ordenou-se presbítero por Dom
José Lambert em 2002. “Sou
um padre diocesano e já fui
pároco das Paróquias Nossa
Senhora de Fátima e Nossa
Senhora Aparecida, ambas
em Sorocaba, além de reitor
do Seminário Arquidiocesano, de 2008 a 2017, e pároco
da Paróquia São José, de Cerquilho, desde 28 de janeiro
de 2018, em substituição ao
padre William de Almeida”,
pontuou José Antonio.
Ainda segundo o religioso, mesmo ele já ocupando a
função de reitor do Seminário Arquidiocesano, ficará em
Cerquilho até 31 de dezembro deste ano. “No Seminário,
já estou de domingo à noite
a sexta. Também há informação que devo assumir uma
Paróquia, mas ainda não sei
qual será. Além disso, não tenho informações sobre quem
será o padre que assumirá
como pároco em Cerquilho”,
completou padre José Antonio.

FALECIMENTOS
PEDRO ANTONIO URSO
Faleceu em Sorocaba, em
12 de novembro, Pedro Antonio Urso aos 73 anos. Falecido
era casado com Maria Angela
Lopes Urso e deixou os filhos
Nilton Antonio, Wilton Cesar,
Wilcineia Aparecida, Ednilton,
Edneia da Conceição, Rutineia
Maria e Claudineia Francisca,
além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho,
sendo sepultado em jazigo da
família.

tunes Moraes da Silva aos 77
anos.
Falecida era viúva de Sérgio
Inácio da Silva e deixou os filhos
Joel, Marilene, Ana, Valéria e
Marcia (in memoriam), além de
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se
ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo
da família.

tônio Rodrigues de Carvalho e
deixou os filhos Maria, Josué e
Anderson, 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.
ALICE FERNANDES
DOS SANTOS
Faleceu em São Paulo, em
17 de novembro, Alice Fernandes dos Santos aos 84 anos.
Falecida era viúva e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em
Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.

MARIA DO AMPARO DA
CONCEIÇÃO CARVALHO
GILBERTO APARECIDO
Faleceu em Cerquilho, em 16
PEREIRA
de novembro, Maria do Amparo
Faleceu em São Paulo, em da Conceição Carvalho aos 57
14 de novembro, Gilberto Apa- anos.
recido Pereira aos 58 anos.
Falecida era casada com AnFalecido era casado com
Silvia Maria Gomes Pereira e
AGRADECIMENTOS
deixou os filhos Janaina, MaAs famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
rina, Talita, Sabrina, Gilberto,
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceAnderson e Juliana, além de
ram aos funerais.
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.
ANDRÉ GALDINO ALVES
Faleceu em Cerquilho, em
16 de novembro, André Galdino Alves aos 46 anos. Falecido vivia em união estável com
Madalena de Moura Terra e
deixou 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.
ADELINA ANTUNES
MORAES DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em
16 de novembro, Adelina An-

FALECIMENTOS
JONAS DAL POZZO
DE ALMEIDA
Faleceu em Tietê, em 13
de novembro, Jonas Dal Pozzo de Almeida aos 80 anos.
Falecido era casado com Maria Isabel Morelli de Almeida
e deixou os filhos Benedito
Luís e Carlos José, além de
familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Paf Baccili e, após
recomendação, dirigiu-se ao
Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da
família.
MARIA LUIZA
MACHADO SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em
14 de novembro, Maria Luiza
Machado Santos aos 91 anos.
Falecida era casada e deixou os filhos Benedito, Geraldo, Ana, Edna, Marilza,
Aparecida, Lucia, Ruth, Olga
e Antonio, além de familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Antigo de Cerquilho
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de
Cerquilho, sendo sepultado
em jazigo da família.
ÍTALO ANDRADE
DI GUARNIERI
Faleceu em Laranjal Paulista, em 15 de novembro,
Ítalo Andrade Di Guarnieri
aos 27 anos. Falecido deixou
familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Paf Baccili e, após
recomendação, dirigiu-se ao
Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da
família.
NATALINA MARIA JOSÉ
Faleceu em São Paulo, em
15 de novembro, Natalina Maria José aos 83 anos. Falecida
era viúva de Ricardo José e
deixou a filha Vania, além de
familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Paf Baccili e, após

recomendação, dirigiu-se ao deixou os filhos Josiani, SilvaCemitério Municipal de Tietê, na e Umberto Donizete, além
sendo sepultado em jazigo da de familiares.
família.
Seu corpo foi velado no
Velório Paf Baccili e, após
FERNANDO VIZIONI
recomendação, dirigiu-se ao
Faleceu em Tietê, em 16 de Cemitério Municipal de Tietê,
novembro, Fernando Vizioni sendo sepultado em jazigo da
aos 87 anos. Falecido era ca- família.
sado com Maria Caetana Candeias Vizioni e deixou os filhos
ANTONIO DE FORLEVESI
Almir, Lwzyano e Fernando,
BAGGIO
além de familiares.
Faleceu em Piracicaba, em
Seu corpo foi velado no Ve- 18 de novembro, Antonio de
lório Paf Baccili e, após reco- Forlevesi Baggio aos 86 anos.
mendação, dirigiu-se ao CemiFalecido era viúvo de
tério Municipal de Tietê, sendo Amalia Capeline Baggio e deisepultado em jazigo da família. xou os filhos Antonio José,
Rosemar e Patrícia, além de
GUIDO DE FAVRETTI DAL
familiares.
POZZO
Seu corpo foi velado no
Faleceu em Piracicaba, em Velório Paf Baccili e, após
17 de novembro, Guido de Fa- recomendação, dirigiu-se ao
vretti Dal Pozzo aos 74 anos.
Cemitério Municipal de Tietê,
Falecido era casado com sendo sepultado em jazigo da
Josefina Zamuner Dal Pozzo e família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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classificados
Rua dr. Palinuro, 481, Sala 2 - Centro - Tietê/SP
Telefone: (15) 3282-3744 / 3285-1960
Site: www.imobiliariasimon.com.br
E-mail: imobiliaria@imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br

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

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA.
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15 3282-- 5133 anuncie

Creci 59.273
Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br
VENDEM-SE
CASAS
l Jd. Santa Cruz l Jd. Baccili l Centro
l Brasilinha l Vila Justina l Jardim São
Francisco l Povo Feliz l Caixa d‘Água l
Condomínio Nova Tietê l Jardim da Serra l Jardim Bonanza l Altos do Tietê l
Vila Santo André l Terras de Santa Maria.
APARTAMENTOS
l Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela
Vista l Curuçá l Aurélio Persone l das
Nações.
LOTES
l Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Irmãos l Jardim Bonanza l Condomínio
Cidade Jardim l Condomínio Nova Tietê
l RESIDENCIAL TERRA NOVA.
SÍTIOS
l Jumirim l Baronesa l Cruz das Almas
l Ribeirão Fundo l Costa Rica l Rosário
l Mandissununga l Bom Retiro.
CHÁCARAS
l Rodovia Marechal Rondon l Vila Nova l Pilões l Nossa Senhora de Fátima
l Jd. Bonanza l Ipomeia l São Roque
l Baronesa l Ponte Alta l D.E.R. l
Recreativa l Shangri-lá l Terreno para
indústria com 30.000m², com frente para
a Rodovia Marechal Rondon.
ALUGAM-SE
l Casas - Centro l Jd. Bonanza l Cohab
l Jardim da Serra l Altos do Tietê l
Galpões comerciais.
l Salas comerciais no Centro, na rua
Tenente Gelás, 1.227.

IMÓVEL
VENDE-SE

Apto. no Centro de Campinas (1 dormitório/sala/cozinha americana/banheiro c/
área de serviço). Contato pelo
telefone: (15) 99106-7337.

SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros
Ligue:

0800-118023 ou
(14)99165-1106

FEMININO: Empregada Doméstica / Babá.
MASCULINO: Operador de Máquina /
Marceneiro / Coordenador de Produção / Técnico em Informática / Motorista de Caminhão
/ Montador de Esquadrias / Auxiliar de Produção / Trabalhador Rural / Mecânico de Manutenção / Eletricista de Manutenção.
FEMININO/MASCULINO: Vendedor / Caseiro / Área de RH-DP / Área Fiscal / Controle de Qualidade / Estágio Engenharia / Estágio Exportação / Eletricista de Manutenção /
Aprendiz.

SINDICATO RURAL DE TIETÊ

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

TRANSFERÊNCIA IMEDIATA

PIX: saiba tudo sobre a nova
modalidade de pagamentos
O PIX, novo sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, estreou na segunda, 16
de novembro, com mais de 30
milhões de pessoas cadastradas e mais de 71 milhões de
chaves registradas. A tecnologia desenvolvida pelo Banco
Central já está disponível para
clientes de 734 bancos, corretoras e instituições financeiras
que operam no País.
O principal objetivo é aumentar a digitalização das
transações financeiras. Segundo o Banco Central, a adesão
também ajudará a aumentar
a competição no mercado financeiro e a reduzir o uso de
papel moeda. A expectativa é
que o sistema seja o grande
substituto de DOCs e TEDs,
por ser um sistema gratuito
e estar disponível a qualquer
hora, sete dias por semana.
O PIX também servirá para
efetuar compras on e offline.
Por ser instantâneo, as trocas
devem ocorrer em até 10 segundos. Além da questão da
velocidade da transação, as
taxas cobradas de pessoas jurídicas serão menores do que
operações com cartões de débito e crédito tradicionais.
Todas as pessoas e empresas que tiverem contas correntes em instituições financeiras
do País podem usar o PIX. A

nova plataforma dispensa os
tradicionais números de conta e agência bancária para as
remessas entre pessoas e traz
como alternativa a chave PIX,
que pode ser um e-mail, número do CPF, número de telefone
ou um código de números e
letras aleatório chamado EVP.
Cada conta pode ter até cinco
chaves diferentes destinadas a
ela. O inverso também é possível: clientes podem ativar o PIX
para diferentes contas de bancos que possua, mas é necessário usar diferentes chaves
para cada conta.
Como a tecnologia é instantânea, o PIX requer segurança
redobrada para não ser suscetível a fraudes. A recomendação é que o usuário sempre
realize o cadastramento de
chaves e, no futuro, quaisquer
operações com o PIX, por meio
das plataformas dos bancos
ou financeiras. As instituições,
por sua vez, alertam que nunca pedem senhas ou código de
validação de transações (tokens) fora de seus canais digitais.
Por essa razão, golpes podem chegar por SMS, e-mail,
WhatsApp ou pelas redes sociais. A melhor solução é ser
pró-ativo: ir às plataformas do
banco, ver os procedimentos
de cadastramento e seguir às
instruções.

O SINDICATO RURAL DE TIETÊ, nos termos estatutários, convoca seus associados para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se em 23 de novembro
de 2020, em nossa sede social, à rua São Benedito, 169, nesta
cidade de Tietê, às 18h30, em primeira convocação, para discutirem a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação da ata da assembleia anterior; b) leitura, discussão e votação do Balanço e Relatório da Diretoria, referente ao ano de
2019, com o parecer do Conselho Fiscal; c) leitura, discussão
e votação da Proposta Orçamentária para o ano de 2021, com
o parecer do Conselho Fiscal. Caso não haja número legal a
hora anunciada, a assembleia será realizada às 19 horas, com
qualquer número de presentes.
Tietê, 20 de novembro de 2020
Antonio Aurélio Persona - Presidente

SINDICATO RURAL DE TIETÊ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO RURAL DE TIETÊ, nos termos estatutários,
convoca seus associados para reunirem-se em ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 23.11.2019
às 19h30, na sede deste Sindicato Rural, na rua São Benedito,
169, no Centro, nesta cidade de Tietê, para discutirem e votarem a seguinte ordem do dia:
I) - Leitura, discussão e votação da ata da Assembleia anterior;
II) - Deliberação da Assembleia Geral, visando autorizar e
dar poderes à Diretoria da entidade para representar o Sindicato nas negociações para o acordo ou dissídio coletivo
da categoria dos trabalhadores do setor canavieiro (vigência
2020/2021), podendo a Diretoria fazer-se representar delegando poderes a outros;
III) - Deliberação da Assembleia Geral, visando autorizar
e dar poderes à Diretoria da Entidade para representar o Sindicato na Convenção Coletiva de Trabalho da Lavoura Branca
(Cultura Diversificada), vigência 2020/2021 podendo a Diretoria fazer- se representar delegando poderes a outros;
IV) - Suplementação de verbas do exercício 2020;
V) - Aprovação de mensalidades para o exercício 2021;
VI) - Outros assuntos de interesse da classe. Não havendo
número legal de associados presentes para a realização da
Assembleia em primeira convocação, fica determinada a segunda para às 20 horas, no mesmo dia e local.
Tietê, 20 de Novembro de 2020.
Antonio Aurélio Persona - Presidente

Paloma é uma cachorra extremamente carinhosa e brincalhona. Foi resgatada prenha das ruas de Tietê. Infelizmente,
nenhum de seus bebês sobreviveu. Está castrada e vacinada e
se dá muito bem com outros cães, além de crianças.
Mais informações pelo (15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.
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esportes
VÔLEI

Brenda da Silva sonha ser atleta profissional
A tieteense e atacante da categoria Infantil iniciou-se na modalidade esportista após descobrir uma estenose pulmonar
O jornal Nossa Folha prossegue com a série de entrevistas com as atletas do voleibol
de Tietê. Por ordem de sorteio,
a décima sétima entrevistada é
a Brenda Santana da Silva.
Nascida em 19 de julho de
2005, esta tieteense é filha de
Maria da Conceição Augusto
Santana e Luciano Gracindo da
Silva e tem um irmão chamado
Breno Santana da Silva.
Estuda na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb)
“Professora Benedita Cândida
de Campos Rosa”. No Vôlei
Biatex Tietê atua como atacante ponta/saída da categoria
Infantil.
Brenda tem como ídolo no
voleibol: Fernanda Garay, Tandara, Jaqueline, Thaisa, Brenda
Castillo. No ano passado, foi
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vice-campeã da 26ª Copa Regional Série Prata (Sub-15).
NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma frase?
BRENDA - Não importa o
tamanho dos obstáculos e sim
o quanto estamos determinados a vencê-los.

BRENDA - Calma e concentração.
NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz nas quadras?
BRENDA - O incentivo das
minhas companheiras e do
treinador nos treinos e jogos.
NOSSA FOLHA - Um momento desanimador nas quadras?
BRENDA - Quando se perde a confiança no jogo.

NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
BRENDA - Eu comecei em
2016/2017. Na verdade, eu tinha estenose pulmonar e, na
época, o médico pediu que eu
praticasse alguma atividade física. Optei pelo vôlei.
NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?

Brenda é filha de Conceição e Luciano

NOSSA FOLHA - Qual a importância do professor Gera
Foltran?
BRENDA - Gera é muito
importante para nós. Ele briga,
grita, dá conselho e não desiste. É o melhor treinador!

NOSSA FOLHA - Hoje
quem é o seu maior adversário?
BRENDA - Eu mesma!
NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
BRENDA - Muito treino,
foco e confiança.
NOSSA FOLHA - O que tem
aprendido com a pandemia?
BRENDA - A agradecer por
tudo e a ter muitas saudades
das pessoas e dos momentos.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior sonho?
BRENDA - Meu maior sonho é ser jogadora de vôlei.

HANDEBOL

Para Isinha, o esporte lhe permitiu conhecer lugares e pessoas
Isabela de Martos Assunção é a décima primeira entrevistada do jornal Nossa Folha
na série especial dedicada aos
atletas do handebol, comandados pelos treinadores Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado
Conhecida pelo apelido de
Isinha, a central das categorias Mirim e Infantil nasceu
em 26 de agosto de 2008, em
Tietê, da união de Alexandre
Assunção e Juliana Aparecida
de Martos Assunção. A atleta
tem dois irmãos: Gabriela de
Martos Assunção e Alexandre
Assunção Junior e estuda na
Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) “Professora
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Lyria de Toledo Pasquali”.
Em 2018 conquistou o primeiro lugar da Liga de Handebol do Estado de São Paulo
(Lhesp).

semos alguma modalidade.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
ISINHA - Eu mais amo a
sensação de estar nas quadras
e ajudar o meu time e, mais
odeio, quando perdemos.

NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define
no handebol?
ISINHA - Rápida, não muito
forte, mas que usa de táticas.

NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?
ISINHA - O maior é tentar
fazer a jogada acontecer.

NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve alguma influência?
ISINHA - Tive a influência
dos meus pais que praticavam
esporte. Eles sempre quiseram
que minha irmã e eu praticás-

Isinha estuda na escola “Lyria”
e joga na posição de central

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

vo Prado?
ISINHA - Não só no esporte,
mas na vida, eles nos ensinam
a sermos pessoas melhores.
NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
ISINHA - A possiblidade de
conhecer lugares novos e também pessoas novas.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
ISINHA - Espero que tudo
volte ao normal no decorrer do
tempo.

AVAC E BEM AMIGOS

Disputa do “Meu Pet, Meu Amor” começa neste fim de semana
O Bem Amigos Futebol
Clube e a Associação Voluntários Anônimos de Cerquilho (Avac) promovem, até 30
de novembro deste ano, uma
ação que tem como objetivo
arrecadar fundos para a associação que realiza castrações
de animais de famílias de baixa renda.
As inscrições do concurso Meu Pet, Meu Amor, que
vai oferecer entre os mais
animais votados três vale-compras de R$500 (1º lugar),
R$300 (2º lugar) e R$200 (3º
lugar), acabaram na terça, 10
de novembro.
A próxima etapa desta
disputa será a divulgação das
fotos dos animais inscritos,

Divulgação Avac e Bem Amigos

que está marcada para ocorrer neste fim de semana.
CONCURSO - De acordo
com as regras do concurso
Meu Pet, Meu Amor, a votação
dentre os cães e gatos inscritos será realizada por meio
de duelos definidos por sorteio. Caso o número de inscritos seja ímpar, haverá uma
disputa com três pets.
Vale destacar que o animal
que obtiver a maior quantidade de votos avançará para a
fase seguinte.
Ainda segundo informaram os organizadores, as
votações do concurso Meu
Pet, Meu Amor serão no Instagram, na página do @bemamigosfutclube.

EM TIETÊ

Amor será válido somente
para os animais da cidade de
Cerquilho.
Esta iniciativa solidária
tem apoio doAiqfome, Emilio
Prime, Agroterra Cerquilho,
Realvet Clínica Veterinária,
Solutudo e Açaí no Copo e
divulgação do jornal Nossa
Folha.
Para mais informações ou
dúvidas foi disponibizado o
telefone (15)99670-6434.
SAIBA MAIS - A AVAC
tem como presidente Marco
Antonio Sicchierolli, formado
em Tecnologia em Segurança
Pública pela Polícia Militar
(PM) do Estado de São Paulo,
além de ser policial militar reformado.

XADREZ

2º PedalaCão ocorre em dezembro
Evento solidário em prol
do projeto MiauJude, o 2º
PedalaCão será realizado no
domingo, 6 de dezembro, às
8 horas, no Pesqueiro Dema
Foresto, em Tietê.
Serão 27 quilômetros de
pedalada, em níveis leve e
médio, com carros e motocicletas de apoio, além da distribuição de água e frutas.
Em Tietê, as inscrições
podem ser feitas no Center
Pet Silveira, na Nutri Pet e na
Agropecuária Cancian e Silva; em Laranjal Paulista, no
Agroshop; em Capivari, na
Agro Itália; e, em Tatuí, na
AgroDino. No dia do evento,
também haverá inscrição.
Para se inscrever, basta doar
dois quilos de ração.

Vale ressaltar ainda que,
durante os duelos, os participantes deverão pedir votos
para os pets por um período
de 24 horas, a partir das 19
horas da data estabelecida. A
Avac e o Bom Amigos ressaltam que, em caso de empate,
uma votação secundária será
feita naquele dia, das 20 às
21 horas.
PREMIAÇÃO - Os ganhadores do concurso serão
apresentados logo após o término das votações. Já a retirada dos vale-compras poderá ser feita até 10 dias após o
término dos duelos.
O Bem Amigos Futebol
Clube e a Avac destacam
que o concurso Meu Pet, Meu

João Vinícius integra equipe estadual
Divulgação

Haverá, ainda, café da manhã a partir das 6h30, com
saída para a pedalada às 8
horas. Local também terá estacionamento fechado.
Para quem for almoçar
no pesqueiro, as reservas de
mesa devem ser feitas até dia
3 de dezembro pelo WhatsA-

pp (15)99809-6388.
Cabe lembrar que é necessário o uso de máscara e
capacete para a pedalada solidária.
O Pesqueiro Dema Foresto está localizado na Rodovia
Dr. João José Rodrigues (SP113), no km 1.

Representando Tietê, João
Vinícius Aude Silva, de 15
anos, passou a integrar a equipe estadual de xadrez, a qual
disputa o Campeonato Brasileiro da modalidade.
Determinado e comprometido, João Vinícius aproveitou
a pandemia para se dedicar
aos treinos e participar do
Bahia Open de Xadrez e acabou por se destacar e conseguir uma vaga na equipe do
Estado de São Paulo.
O enxadrista de Tietê já
está em disputa no Brasileirão,
que, em razão da pandemia do
novo coronavírus, ocorre em
formato online.
Sobre a expectativa de participar do campeonato que
envolve tantos competidores,

João Vinícius ressaltou que estar no evento esportivo ajudará a melhorar seu nível dentro
do esporte. “É um torneio que
tem muitos caras fortes. Isso
vai me ajudar bastante!”.
Seus pais Bruno e Andreia
Aude estão na torcida pelo
atleta que desponta como uma
promessa dentro do jogo de
mesa. Além dos familiares, a
professora Joselita Fiuza Correia, uma grande incentivadora do município, segue no preparo e no apoio ao enxadrista
João Vinícius. O Nossa Folha
deseja boa sorte!
Adolescente de 15 anos
está em disputa no
Campeonato Brasileiro
da modalidade
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Onde Anda Você?

Cassiano Baldo é o
atual presidente
O Clube de Natação e Regatas de Tietê foi fundado,
em 18 de novembro de 1940,
pelo idealismo e entusiasmo
de um grupo de valorosos
desportistas da cidade, entre eles, é justo destacar as
figuras de João José Rodrigues, Nelson de Assumpção
Olyntho, Juvenal Haddad,
Franklin Moura (dr. Nino),
Carlos Camargo, José Correa
de Arruda e Júlio Leitão. A
sua primeira Diretoria, eleita
no mesmo dia de fundação,
teve a seguinte formação:
presidente Nelson Assumpção Olyntho e João José Ro-

drigues; secretário Benedito
de Almeida e Antonio Ferraz;
e tesoureiros Júlio Leitão e
Franklin Moura.
A sede social e desportiva do clube foi construída
às margens do Rio Tietê em
terreno cedido pelos proprietários daquela localidade. Ali,
com o passar do tempo, a
sede atual foi sendo ampliada
graças ao trabalho valioso das
Diretorias.
Inicialmente denominado
Clube de Natação Tieteense
(CNT), as cores oficiais escolhidas foram o preto, vermelho e branco.
A história do Regatas
se mistura ao voleibol, basquetebol, natação e torneios
de futebol. Você sabia, por
exemplo, que o voleibol de
Tietê nasceu com o Regatas
e com ele viveu grandes dias
de glórias, chegando a ocupar lugar de honra na Galeria
Desportiva do Estado de São
Paulo, alcançando por duas
vezes o vice-campeonato dos
Jogos Abertos do Interior?
Esta época de ouro do voleibol tieteense foi algo contagiante e acendeu uma chama
de tamanho entusiasmo, que
bem mais tarde, na década de
1950, o Instituto de Educação
conquistou os títulos de campeões de voleibol do Campeonato Colegial do Estado de
São Paulo.
No futebol, em 1948, tornou-se campeão do Campe-

7

Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório e Nossa Folha

REGATAS - CAMPEÃO VARZEANO DE 1970
Em pé: José Geraldo de Pontes Fabri (Adinho), Antonio Pelusi, Valdemar Bufo (Dema Bufo), Tadeu Conceição,
Antonio José Camargo (Lito), Salvador Júnior, Ademar Machia, Laércio Beloto e Lauro Martins Filho
Agachados: Luizinho, Francisco Evangelista (Xixico), Rogério Ferraz, Piola,
Mário Dioracy Urso, Otávio Beloto (Gambé) e José Paulo de Lima (Paulinho)
onato Juvenil do Município.
Outra formação seleta de craques ocorreu em 1970, quando houve a conquista do Campeonato Municipal de Futebol.
Quem passa pela avenida
Fernando Costa (Beira-Rio),

em Tietê, não vê apenas um
clube bem cuidado, vê sobretudo o símbolo de um grupo
que sempre prezou pelo idealismo e pela dedicação, um
grupo onde cada um dedicou
um pedaço da sua própria

vida esportiva ao Regatas.
Neste aniversário de 80
anos de fundação, através do
presidente Cassiano Baldo e
dos vices Emerson Mazzer e
Antonio José Nicolosi Rossini (Cuca), parabenizo to-

dos os esportistas do Regatas
desde a Velha Guarda até os
mais jovens.
PIADINHA DA SEMANA
- “O dentista é o único que,
quando trabalha, deixa todo
mundo de boca aberta!”
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21 E 22 DE NOVEMBRO
DROGA RAIA - (15)3282-4046
DROGAVENIDA - (15)3282-2041
PROJETOS EM ANDAMENTO

Conheça os tipos de vacinas contra a covid-19
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre centenas delas, 44 chegaram à fase de experimentação em humanos
Em meio às polêmicas políticas, o mundo, em especial
o Brasil, está cada vez mais
perto de ter uma vacina segura contra o novo coronavírus,
segundo pesquisadores.
As vacinas contra a covid-19 estão sendo desenvolvidas em velocidade sem precedentes e os projetos em
andamento buscam comprovar a eficácia e a segurança
de tecnologias inéditas, que,
futuramente, podem modernizar outras vacinas já em
uso no mundo.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), entre as centenas propostas de vacinas em testes,
44 chegaram à fase de experimentação em humanos,
chamada de estudos clínicos.
Dessas, um grupo de 10 projetos atingiu a fase três de
estudos, em que dezenas de
milhares de voluntários são
recrutados para comprovar
se a vacina é mesmo capaz
de proteger sem causar danos à saúde.
O Brasil tem sediado alguns desses testes com milhares de participantes. Re-
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to de Produtos Biológicos de
Pequim.
A estratégia leva esse
nome porque a vacina contém o próprio vírus morto, o
que é chamado tecnicamente
de inativado. Essas vacinas
são comuns na prevenção
de diversas doenças, como a
poliomielite, a hepatite A e o
tétano, e provocam o corpo a
produzir as defesas a partir
de um contato antecipado e
inofensivo com o vírus.
VETOR VIRAL - Para fazer com que o corpo produza anticorpos capazes de
neutralizar a proteína S, as
vacinas de vetor viral não-replicante trazem uma proposta inovadora: a proteína do
novo coronavírus é inserida
em outro vírus, modificado
em laboratório, para transportá-la para o corpo humano e não se multiplicar. Uma
vez que a proteína chega ao
corpo, o sistema imunológico a identifica e produz estruturas capazes de impedir
sua ação no futuro, quando o
novo coronavírus tentar causar infecção.
Essa tecnologia já estava

em estudo para produzir vacinas contra o vírus ebola e
coronavírus que provocaram
surtos em anos anteriores,
como o SARS-CoV-1, o que
explica a velocidade com
que foi possível direcionar
as pesquisas ao SARS-CoV-2.
Projetos como o da americana Janssen e o da chinesa
CanSino utilizam adenovírus
humanos para transportar a
proteína S para o corpo humano.
O mesmo propõe o Instituto de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia
Gamaleya, da Rússia, com
a diferença de utilizar dois
tipos diferentes de adenovírus, um em cada dose da
vacina.
Já a proposta britânica
da farmacêutica AstraZeneca e da Universidade de Oxford usa um adenovírus de
chimpanzé como vetor viral.
Essa vacina encontra-se em
fase de testes no Brasil, e o
Governo Federal assinou um
acordo de transferência de
tecnologia para que a Fundação Oswaldo Cruz possa
produzi-la.

DOENÇA NEURODEGENERATIVA

PREMATURIDADE

NOVEMBRO AZUL

Alzheimer afeta quase 12% da população
brasileira, segundo o Ministério da Saúde

Novembro
Roxo

Centro
Médico

O Ministério da Saúde celebra o Novembro Roxo: mês
de prevenção da prematuridade. O objetivo é mobilizar
a população em torno de
uma questão que atinge 15
milhões de crianças no mundo, todo ano. Uma das estratégias adotadas no Brasil é o
Método Canguru – um modelo de atenção ao recém-nascido pré-termo que comemora
mais de 20 anos de política
pública.
O contato pele a pele tem
como objetivo reduzir o tempo de internação e incentivar
o aleitamento dos recém-nascidos de baixo peso.
Um dos principais objetivos deste Método Canguru é
o acolhimento ao bebê e à sua
família, respeitando as individualidades do recém-nascido
e de seus pais, promovendo o
contato pele a pele precoce e
o envolvimento da mãe e do
pai nos cuidados iniciais com
o bebê.
Além de todos os benefícios que apresenta, tem a
vantagem de ser tecnologia
leve e de baixo custo para a
Unidade de Saúde, uma vez
que, no País, 340 mil bebês
nascem prematuros todo
ano, o que equivale a 931 por
dia ou a seis nascimentos
pré-termo a cada 10 minutos.

Com o objetivo de apoiar
o Novembro Azul, que é o
mês de conscientização sobre
a importância do diagnóstico
precoce e rastreamento do
câncer de próstata, o Centro
Médico São José promove, em
suas unidades, a campanha
solidária “Faça o Bem Cuidando da Sua Saúde” e oferece descontos para consultas
e exames para quem fizer a
doação de alimentos não perecíveis.
Vale reforçar que estes
descontos só valem para novembro tanto para as consultas quanto para os exames
agendados antecipadamente.
-Ultrassom da próstata
tem o valor de R$108 com a
doação de 1kg de alimento.
-Ultrassom de próstata +
ultrassom do aparelho urinário custam R$216 com a doação de 2kg de alimentos.
-Ultrassom de abdome total + ultrassom da próstata
com a doação de 2kg de alimentos custam R$275.
-Consulta com urologista
tem o preço de R$230 com a
doação de 1kg de alimento.
Mais informações sobre
os exames médicos e a campanha solidária “Faça o Bem
Cuidando da Sua Saúde” podem ser obtidas através do
telefone (15)3288-4848.

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que
afeta milhões de pessoas no
mundo, ela ainda não possui
cura, mas diversas pesquisas
apontam que se a doença for
diagnosticada cedo, é possível
diminuir os impactos de seus
sintomas. Isso quer dizer que,
se detectado precocemente,
os sinais das doenças podem
ser tratados com intervenções
terapêuticas, proporcionando
melhor qualidade de vida ao
paciente. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a
doença afeta 11,5% dos idosos.
Atualmente, 1,4 milhões de
brasileiros vivem com demência e, com o envelhecimento
acelerado da população mundial, estima-se que até 2050
esse número aumente para
mais de seis milhões, segundo
a Organização Mundial da Saúde (OMS). “Com o envelhecimento acelerado, o crescimento de casos de demência tem
se tornado um dos principais
desafios de saúde na atualidade”, comentou o médico Aier
Adriano Costa.
O Alzheimer provoca a
degeneração das células no
cérebro, causando demência
e provocando diversos sintomas, como perda de memó-

ceberam autorização para
experimentos de larga escala
no País as vacinas desenvolvidas pelos laboratórios AstraZeneca/Oxford, Sinovac,
Janssen e Pfizer/Biontech/
Fosun Pharma.
Com técnicas já utilizadas pela ciência ou novas
formas de induzir a resposta
imunológica, as vacinas que
chegaram ao último estágio
de testes têm um mesmo objetivo: levar ao organismo informações importantes que
desencadeiem a produção de
defesas ao novo coronavírus
de forma antecipada.
PROTEÍNA S - Quando
o corpo produz anticorpos
contra um vírus ele é estimulado por estruturas específicas que compõem esses
seres.
No caso do coronavírus
causador da covid-19, os
cientistas descobriram que a
proteína S, que forma a coroa
de espinhos que dá nome ao
vírus, é a estrutura que mais
provoca o sistema imunológico a produzir anticorpos.
Essa proteína também é fundamental para a infecção: é

Um grupo de 10 projetos atingiu
a fase três de estudos
com os pequenos espinhos
formados pela proteína S
que o novo coronavírus se
conecta às células humanas
e inicia a invasão para poder
se replicar.
VÍRUS INATIVADO - Entre as 10 vacinas que chegaram aos estudos clínicos de
fase 3, três propostas desen-

Divulgação Nossa Folha

A doença também modifica a personalidade
ria, dificuldade de raciocínio e
fala, dificuldade de reconhecer
objetos e suas funções, dificuldade de reconhecer familiares,
além de interferir no comportamento e na personalidade.
SINTOMAS - A doença é
complicada de ser diagnosticada, pois seus sintomas são
muito parecidos com o processo natural de envelhecimento.
Além disso, também pode ser
confundido com sintomas de
outras doenças. Atentar-se
para os primeiros sinais com
atenção é muito importante:
-Perda de memória recente.
É muito comum que as pessoas que estejam no processo
inicial do desenvolvimento

do Alzheimer se lembrem de
fatos antigos, mas percam a
memória sobre fatos recentes;
-Perda de capacidade de
concentração nas atividades
cotidianas, que antes eram
executadas com facilidade e
sem problemas;
-Repetição de afirmações e
perguntas. A pessoa acaba por
não perceber que já fez a mesma pergunta anteriormente;
-Dificuldades de expressar
e de compreender linguagens;
-Sentir uma desorientação
espacial, se perder em locais já
conhecidos;
-Enfrentar uma certa dificuldade em encontrar as palavras certas para identificar ob-

volvidas na China utilizam a
técnica conhecida como vacina de vírus inativado: a da Sinovac, que está em testes no
Brasil em parceria com o Instituto Butantan e o Governo
de São Paulo, a da Sinopharm
com Instituto de Produtos
Biológicos de Wuhan, e outra
da Sinopharm com o Institu-

jetos, expressar pensamentos
ou participar de conversas;
-Esquecimento dos nomes
dos membros da família, amigos e objetivos do cotidiano.
Costa alertou que, além dos
sintomas iniciais, existe também uma mudança aparente
na personalidade e comportamento das pessoas. “As alterações cerebrais que ocorrem
durante a doença de Alzheimer podem afetar a maneira
como a pessoa age e sente.
Nesse caso, é preciso ficar de
olho se houve outras mudanças como depressão; apatia;
retraimento social; mudanças
repentinas e seguidas de humor; mudanças nos hábitos de
sono; aumento na desconfiança de humor; aumento na irritabilidade e na agressividade,
além de delírios”, enfatizou.
HÁBITOS SAUDÁVEIS Estudos apontam que pessoas com vida mais ativa tem
menor risco de desenvolver
demências. A recomendação
é que adultos de 65 anos pratiquem 150 minutos de atividades aeróbicas de intensidade
moderada por semana. “Estudar, ler e pensar são formas
de manter a mente ativa, além
uma alimentação saudável e
regrada”, finalizou Costa.
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BLACK WEEK Vino di Vita

fique sabendo

Produtos
selecionados
com até

25%
de desconto

Válido até 20 a 28 de novembro.

Vino di Vita - o melhor sabor para sua vida.

ENTREVISTA

A consciência negra da advogada Geruza Santos
A profissional de Direito refletiu sobre a importância desta data e como colabora no empoderamento afro através das redes sociais
Hoje, 20 de novembro, é
Dia da Consciência Negra, data
criada para lembrar e ressaltar
a importância dos afro-brasileiros na construção do Brasil
do passado, atual e futuro,
bem como promover a busca
pelas mesmas oportunidades
no mercado de trabalho e na
vida social.
Em razão disso, nesta edição, o jornal Nossa Folha traz
uma entrevista com a advogada Geruza Flávia dos Santos,
profissional negra que compartilha interessante visão de
mundo e colabora no empoderamento de outras mulheres,
em especial, das afro-brasileiras.
NOSSA FOLHA - Hoje é celebrado o Dia da Consciência
Negra. Como você esta data?
GERUZA - Vejo o Dia da
Consciência Negra como uma
reflexão sobre o lugar dos negros no mundo e a conscientização sobre a importância
cultural e histórica do afrodescendente. Contudo, não sou
adepta a esse pensamento de
que deve ser celebrada ou discutida nossa luta com o tema
consciência humana, porque
essa frase nos remete a pensamentos eurocêntricos, onde
não há a possibilidade de interseção de etnia, cor e gênero.
Celebrar o Dia da Consciência Negra é uma forma de
reconhecer todos que lutaram
para que estivéssemos aqui
hoje, com direitos e possibilidades de igualdade, e também
relembrar que o Brasil tem
uma dívida histórica com a
população negra e, que para
ser “compensada”, a criação e

Arquivo pessoal

implementação de políticas de
ações afirmativas são importantes.
NOSSA FOLHA - Enquanto
advogada de sucesso, como
encara o fato de ser uma mulher negra em um ambiente,
por vezes, masculino e branco?
GERUZA - Entendo que
seja um papel de extrema
importância, sobretudo, por
muitas delas carregarem a
tríade: mulher, negra e pobre.
Transpor essas barreiras já
as caracterizam vencedoras.
Então, quando eu assisto a trajetória de uma mulher negra,
me fortaleço e vejo que ainda
há esperança e que de fato estaremos, muito em breve, ocupando os lugares que nos é devido. Afinal, temos capacidade
de ocupar qualquer “cadeira”
por mérito do nosso trabalho
e capacidade.
NOSSA FOLHA - Pesquisas
recentes do IBGE apontam
que cerca de 50% dos universitários são negros no Brasil.
É certo que isso é uma importante conquista. Desse modo,
é possível vislumbrar um futuro melhor para os afro-brasileiros, sobretudo, para as
mulheres negras?
GERUZA - Alguém antes de
mim já lutou por isso e, hoje,
colhemos alguns frutos, mas
precisamos dar continuidade a
esse trabalho de fortalecimento das crianças negras, mostrando-lhes mais exemplos em
todas as áreas que desejarem
entrar. Não esquecendo de
criar as oportunidades reais
no mercado de trabalho e uma

Geruza considera-se a primeira advogada da
cidade de Tietê a gerar conteúdos no Facebook
sociedade para todos esses
universitários negros, tendo
em vista que o racismo estrutural na sociedade afeta mais
as mulheres negras, causando
sua invisibilidade, inferiorização e subordinação. Prova disso é que o sistema econômico
brasileiro coloca a mulher negra na base da pirâmide social,
compondo a maior proporção
de trabalhadoras domésticas
do País e recebendo o menor
salário.
Para a antropóloga Lélia
Gonzales, a educação para as
mulheres negras não significa
apenas igualdade de direitos
entre homens e mulheres, mas
também uma forma de descolonização e diminuição das
desigualdades impostas pelo
racismo estrutural.
NOSSA FOLHA - Agora,
nos conte um pouco sobre
você. De que forma conseguiu se destacar dentro da

sua profissão, sendo referência para outras mulheres que
também buscam reconhecimento em suas áreas de atuação?
GERUZA - Sou natural de
Tatuí, filha de Marcos Batista
dos Santos, advogado, e Maria
Luiza de Campos, ex-funcionária pública federal (falecida).
Sou mãe de duas moças lindas:
Beatriz Pinheiro (22) e Natália
Pinheiro (20), advogada há 13
anos, especialista em Direito
Previdenciário e, ao olhar para
minha trajetória, me orgulho,
pois cada detalhe contribuiu
para a mulher, mãe e profissional que sou hoje.
Em Tietê, por exemplo, estou entre as poucas advogadas
negras inscritas no Quadro
da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). Infelizmente,
em sua maioria, os negros no
Brasil não ocupam cargos de
liderança e isso é preocupante. Por isso, reconheço o meu

dever como mulher negra de
mostrar o caminho para outras mulheres negras. E o fato
de ocupar essa posição dentro
da sociedade demonstra que é
possível, mas isso não basta. É
necessário todo um movimento para que a inclusão seja efetiva.
NOSSA FOLHA - Até aqui
teve que enfrentar muitos desafios? Quais foram e o que
aprendeu com eles?
GERUZA - Muitos foram os
desafios que enfrentei no decorrer da minha caminhada.
Na verdade, é bem desafiador
ser mulher divorciada, mãe,
advogada e negra no Brasil.
A infância de uma criança
negra no Brasil é muito difícil,
e o fato de ser afrodescendente era um peso para mim.
Afinal, o que todo ser humano deseja na vida é ser aceito
na sociedade em que vive e,
aos seis anos, eu só queria ser
como minhas amigas brancas
eram, “aceitas”. Tentei me encaixar no padrão exigido na
época ao alisar meu cabelo aos
sete anos e não funcionou porque, no fundo, ninguém esconde sua origem racial.
Na Advocacia, os desafios
também foram inúmeros. Destaco a falta de oportunidades
de trabalho no início da carreira, principalmente para nós,
negros, que atuamos no interior. Mas hoje vejo que posso
ensinar outros colegas através
das minhas experiências.
NOSSA FOLHA - Atualmente, comunicar-se com as
mídias sociais tem sido cada
vez mais necessário. Como

você se relaciona com isso e
a que se dedica dentro delas?
GERUZA - Carrego comigo a frase: “Sou advogada por
profissão, previdenciarista por
vocação e blogueira por paixão”. Li isso no perfil do Instagram de uma advogada que
admiro muito, a dra. Alessandra Strazzi, e me identifiquei.
Sou comunicativa por natureza, faço vídeos no Facebook há
anos. Aliás fui a primeira advogada de Tietê a gravar vídeos
informativos nas redes sociais.
Em outubro deste ano, tive
a honra de ser apresentadora
de um programa de TV e do
canal no YouTube, com o intuito de ajudar pessoas. Também
criei o programa “Facilitando
o Direito”, no qual convidei a
dra. Mayra Roberto para estar
comigo e apresentar a primeira temporada.
Fiquei muito feliz por ela
ter aceitado! Já entrevistamos
especialistas em diversas áreas do Direito, com transmissão ao vivo às quintas, às 17
horas, pela TV Cidade Jardim.
NOSSA FOLHA - Qual recado gostaria de deixar a todos
os jovens negros?
GERUZA - Não desistam!
Desistir não pode ser uma
opção quando se tem amor
envolvido e um objetivo bem
traçado. O segredo é saber
onde você está e onde deseja
chegar. Primeiramente, descubra suas habilidades. Depois
crie estratégias, estude, treine,
tenha bons relacionamentos e
cuide-se. Lembre-se que você
é seu maior aliado, portanto,
não permita que críticas destruam seus sonhos.
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Conheça os eleitos que comandarão os municípios
Escolhidos pelos eleitores nas urnas vão estar à frente das Prefeituras e das Câmaras Municipais no período de 2021 a 2024
No domingo, 15 de novembro, os eleitores foram às
urnas e escolheram prefeitos
e vereadores para o mandato
de 2021/2024. Saiba quais foram os prefeitos e vereadores
eleitos em Tietê, Cerquilho,
Jumirim e Laranjal Paulista.
TIETÊ - Vlamir Sandei
(PSDB), de 61 anos, foi reeleito com 26,11% dos votos
válidos, ou seja, 4.944 votos,
tendo como vice-prefeita Ana
Maria Madureira (PSDB).
Em segundo lugar, ficou
Basílio Sacconi Neto (MDB),
com 4.445 votos (23,47%),
seguido de Dau Fabri (Republicanos), com 4.035 votos
(21,31%); Vera Melaré, com
3.262 votos (17,22%); e Pepeu Calixto, com 433 votos
(2,29%). Paulo de Souza Alves
Filho (PV) estava com o registro de candidatura indeferido
com recurso.
Para 2021/2024, a Câmara Municipal de Tietê será
formada por Luis Grigolon
(PV), com 1.029 votos (5,48%);
Junior Regonha (MDB), com
1.003 (5,34%); João Martelini
(PTB), com 672 votos (3,58%);
Cláudio Donizeti (PSDB), com
552 votos (2,94%); Manoel
Modesto (Republicanos), com
509 votos (2,71%); Jairo de
Castro (PRTB), com 495 votos
(2,64%); Kiko Aronchi (DEM),
com 424 votos (2,26%); Alfredo Melaré (PL), com 403 votos
(2,15%); e Mario Junior Pesca
(PV), com 387 votos (2,06%).

Fotos divulgação
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CERQUILHO - O atual prefeito Aldo Sanson (PSDB), de
69 anos, conseguiu ser reeleito com ampla vantagem:
19.430 votos (85,29%). Seu
vice-prefeito será Zé Roberto
Pilon (Cidadania).
Na mesma votação, em
segundo lugar, ficou Diego
Sebastiani (Podemos), com
2.370 votos (10,40%), seguido
de Valdir do Estacionamento
(PDT), com 411 votos (1,80%);
Professor Manoel (PT), com
327 votos (1,44%); e Bilu (So-

lidariedade), com 242 votos
(1,06%).
Em Cerquilho, os vereadores eleitos foram Germano
Reis (DEM), com 1.191 votos
(5,37%); Professor Vinícios
Morás (Republicanos), com
846 votos (3,82%); Cleiton
Scudeler (Cidadania), com
811 votos (3,66%); Cleuza
Belino (PSDB), com 786 votos (3,55%); Fulvio da Farmácia (PSDB), com 785 votos
(3,54%); Professor Osinaldo
(Cidadania), com 494 votos

(2,23%); Mauro Frare (PSDB),
com 451 votos (2,03%); Eliseu
Instrutor (DEM), com 445 votos (2,01%); Simone Feher Belucci, com 436 votos (1,97%);
Dra. Dani Peev, com 429 votos (1,94%); Thibes Rodoviário (PRTB), com 348 votos
(1,57%); e Dé Santos (Podemos), com 241 votos (1,09%).
JUMIRIM - Daniel Vieira
(DEM), de 30 anos, tornou-se
eleito ao alcançar 1.214 votos, ou seja, 65,04% dos votos
válidos, tendo Ivan Ribeiro

Viana (PV) como vice.
Neste pleito, em segundo
lugar, ficou Rosa Nascimento,
com 547 votos (29,31%); seguida de Tadeu Fávero, com
105 votos (5,63%).
Ocuparão as cadeiras a
Câmara Municipal de Jumirim: Marcone (PV), com 152
votos (8,17%); Zé Bodinho
(PTB), com 121 votos (6,51%);
Richard Civitella (DEM), com
110 votos (5,91%); Felipe Motta (PV), com 103 votos (5,54%);
Paulo Lincoln, com 88 votos

(4,73%); João Motorista (PTB),
com 80 votos (4,30%); Renato
Fávero, com 78 votos (4,19%);
Tulio Benetom (DEM), com
77 votos (4,14%); e Mauricio
Bertola (DEM), com 73 votos
(3,92%).
LARANJAL
PAULISTA
- Dr. Alcides de Moura Campos Junior (PSD), de 57 anos,
foi reeleito com um total de
6.497 votos, ou seja, 44,81%,
tendo como vice-prefeito
Carlinhos Rugolo (Progressistas). Ivete Aparecida Migliani
(Cidadania) ficou em segundo com 32,89% dos votos
válidos. Já Djalma Bordigon
(PSDB) não teve a candidatura deferida.
Os vereadores eleitos para
2021/2024 foram: Antonio
Valdecir Berto Filho (Cidadania) - 612 votos (4,33%),
Sueli Aparecida da Costa
(PSB) - 596 votos (4,21%), Jose
Francisco de Moura Campos
(PSD) - 563 votos (3,98%), Nilso Ventris (PSD) - 454 votos
(3,21%), Kant Alves Lima Junior (Cidadania) - 447 votos
(3,16%), Ricardo Tadeu Granzotto (Cidadania) - 433 votos
(3,06%), Marcio Jose Garpelli
(MDB) - 387 votos (2,74%),
Flavio Antonio Portela (PSD)
- 370 votos (2,62%), Claudia
Regina Martins Correia Alves
(PSDB) - 366 votos (2,59%),
Francisco Ubiratam de Santana (PSDB) - 284 votos (2,01%),
e Marcos Eduardo de Mello
(PP) - 224 votos - 1,58%.

AUSENTES

CANDIDATOS ELEITOS

Expressivo número de abstenções chama
atenção nestas eleições de 2020

Da região, Julinho é o mais
novo e Aldo, o mais velho

Estas eleições municipais
também foram marcadas pelo
considerável número de brasileiros que não compareceram
às urnas, sendo o mais alto em
20 anos, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Segundo levantamento, foram registradas 23,15% de abstenções, frente a 17,5% na disputa passada, em 2016. Cerca
de 147 milhões de pessoas
estavam aptas ao voto neste
primeiro turno. No entanto, o
TSE contabilizou 113.281.200
votos e 34.121.874 abstenções. Uma das explicações foi
a ocorrência da pandemia.
Na região, Conchas e Tietê
lideraram o número de abstenções, com 4.228 ausentes
dos 13.614 eleitores aptos ao
voto e 8.807 eleitores que não

compareceram às urnas de um
total de 30.332 votantes, ou
seja, 31,06% e 29,04%, respectivamente.
Em seguida, vem Cerquilho
com 10.245 abstenções, o que
representa 28,37% dos 36.106
eleitores. Logo após, está Boituva, que registrou 12.366
abstenções, ou seja, 28,01% do
total dos 44.152 eleitores.
Com o mesmo porcentual
de eleitores que se abstiveram, estão Laranjal Paulista e
Porto Feliz. No primeiro caso,
foram 5.987 abstenções, sendo 27,32% dos 21.913 eleitores. No segundo, registrou-se
11.369 abstenções, o que representa 27,32% do total de
41.617 eleitores.
Já Jumirim foi o que menos teve abstenções. Por lá,

registrou-se 436 delas, o que
equivale a 18,27% dos 2.386
eleitores.
Vale lembrar que o TSE
justificou o atraso na divulgação da apuração das eleições a
uma lentidão no processo de
soma dos votos. A demora se
deu por causa de um problema no sistema que processa a
totalização de votos, sem relação com ataques de hackers.
As falhas na divulgação alimentaram uma rede de boatos
nas redes sociais, que colocam
em dúvida a segurança das urnas eletrônicas.
JUSTIFICATIVA - Eleitores
que não puderam votar têm
até 60 dias para justificar a ausência junto à Justiça Eleitoral.
O procedimento pode ser feito
pessoalmente ou pela internet.

Quem preferir fazer pela
internet, as opções são o Sistema Justifica, com acesso pelo
site tse.jus.br, ou pelo aplicativo e-Título, que pode ser baixado gratuitamente para as
plataformas Android e iOS.
Por causa do número de
acessos no domingo, 15 de
novembro, a plataforma apresentou instabilidades ao longo
do dia e muitos eleitores não
conseguiram utilizá-la para
enviar a justificativa. Portanto, os eleitores que não quiserem usar a internet podem
preencher o Requerimento de
Justificativa Eleitoral (pós-eleição), disponível no site do TSE,
e entregar em qualquer zona
eleitoral ou enviar pelos Correios ao juiz da zona eleitoral
na qual for inscrito.

As eleições municipais
deste ano mesclaram a experiência com a jovialidade de
candidatos eleitos na região.
Além da reeleição de políticos
experientes, também houve a
escolha por jovens candidatos,
com destaque para o prefeito
eleito de Conchas, Julinho Tomazela (PSDB), de 21 anos.
Além dele, tem o prefeito
eleito de Jumirim, Daniel Vieira (DEM), de 30 anos, que comandará o município de 2021
a 2024.
Com mais idade, está o prefeito reeleito de Laranjal Paulista, Alcides Campos Junior
(PSDB), com 57 anos.
Na sequência, considerando o fator idade, estão os prefeitos reeleitos de Porto Feliz
e Tietê, Cássio Habice Prado
(PTB) e Vlamir Sandei (PSDB),

ambos com 61 anos.
Em Boituva, o prefeito eleito Edson Marcusso (Cidadania)
tem 63 anos, sendo mais novo
que o prefeito reeleito de Cerquilho, Aldo Sanson (PSDB),
que completou 69 anos.
Em nível País, o prefeito
mais velho eleito foi José Braz
(PP), de 95 anos, em Muriaé,
Minas Gerais.
Com a idade mínima de 21
anos, os cinco prefeitos mais
jovens do Brasil são: Barbara
Teixeira (PP), em Serrinha dos
Pintos, no Rio Grande do Norte; Fernando Cavalcante (MDB),
em Matriz de Camaragibe, em
Alagoas; Paulo Henrique (PP),
em Pedra Preta, no Rio Grande
do Norte; Ricardo Maia (PSD),
em Tucano, na Bahia; e Julinho
Tomazela (PSDB), no município de Conchas.

PRÓXIMO MANDATO

PORTO FELIZ, CERQUILHO E JUMIRIM

VOCÊ SABIA?

Tietê e Jumirim não terão
mulheres no Legislativo

Dr. Cássio, Aldo e Daniel são
os campeões de votos

Câmaras Municipais seguem
com a maioria branca

Para o mandato 2021/2024,
o Poder Legislativo de Tietê
e Jumirim não contarão com
representantes do sexo feminino. Apesar de algumas candidatas terem sido bem votadas, por questões de cálculos
considerando o quociente eleitoral, assumirão apenas candidatos do sexo masculino.
No entanto, em Cerquilho,
três mulheres representarão a
população do município: Cleuza Belino (PSDB), que teve 811
votos; Simone Feher Belucci
(PSDB), com 436 votos; e dra.
Dani Peev (Republicanos), eleita com 429 votos.
Em Laranjal Paulista, serão
duas vereadoras: Sueli da Causa Animal (PSB), com 596 votos, ficando em segundo como
a mais votada; e Claudia Martins (PSDB), com 366 votos.
No município de Conchas,
também haverá uma representante do sexo feminino. Será
Ligia Moyses (PSDB), que alcançou a soma de 264 votos.
Em Boituva, a segunda candidata mais votada foi Cecília

Embora a disputa eleitoral
tenha sido acirrada em Tietê,
com uma diferença de 499 votos do candidato eleito, Vlamir
Sandei (PSDB), para o segundo
candidato Basílio Sacconi Neto
(MDB), por exemplo, em municípios da região, como Porto
Feliz, Cerquilho e Jumirim, os
eleitos venceram com considerável quantidade de votos
proporcionais em relação aos
demais concorrentes.
O campeão da região foi o
prefeito reeleito de Porto Feliz,
dr. Cássio Habice Prado (PTB).
Ele venceu a disputa eleitoral
com 25.318 votos, ou seja,
92,10% dos votos válidos, que
somaram 27.491.
Outro destaque ficou por
conta do prefeito reeleito de
Cerquilho, Aldo Sanson (PSDB),
que obteve 19.430 votos, o que
equivale a 85,29% dos 22.780
votos válidos.
Na vizinha Jumirim, Daniel
Vieira (DEM) foi o escolhido
pela população para governar
o município a partir de janeiro
de 2021, alcançando 1.214 vo-

Mesmo com o recorde de
candidaturas negras nas eleições municipais deste ano, o
número de vereadores negros
que vão ocupar vagas nas Câmaras Municipais do País oscilou muito pouco com relação
ao pleito de 2016.
Há quatro anos, 42,1% dos
eleitos se declararam negros.
Agora, são 44,7% dos mais de
58 mil vereadores eleitos.
As eleições municipais de
2020 também tiveram a maior
proporção e o maior número
de candidatos negros já registrados pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Exatamente
50% dos candidatos se declararam pardos ou pretos, raças
que, juntas, formam os negros,
segundo classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Considerando apenas os candidatos a vereador, o percentual foi ligeiramente mais alto, ou seja, 51%.
Além disso, pela primeira
vez desde que o TSE passou
a coletar informações de raça,
em 2014, os candidatos bran-

Pacheco (PSD), com 735 votos,
seguida da Pastora Sandra Alves (PSDB), com 410 votos.
No município de Porto Feliz, uma mulher foi a segunda
mais votada nas eleições. Trata-se de Lu Caballero (DEM),
com 900 votos do eleitorado
da Cidade das Monções.
COMUNIDADE
TRANS
- Diversidade também foi a
marca das eleições municipais
realizadas no domingo, 15 de
novembro.
Um levantamento da Associação Nacional de Travestis e
Transexuais (Antra) apontou
que o Brasil teve 15 pessoas
transexuais e travestis eleitas
neste ano de 2020, em um total histórico de 294 candidaturas trans no País.
Na capital paulista, a transexual Érica Hilton (PSOL) foi
eleita vereadora com mais de
50 mil votos e o transexual
Tammy Miranda (PL) ficou entre os 10 mais bem votados,
com mais de 43 mil votos, conquistando também uma vaga
na Câmara Municipal.

tos, ou seja, 65,06% dos 1.866
votos válidos.
Em Tatuí, Maria José Vieira de Camargo (PSDB), única
mulher reeleita na região, alcançou 31.861 votos, ou seja,
58,29%.
Em Laranjal Paulista, o candidato reeleito Alcides Campos Junior (PSD) venceu o pleito eleitoral com 6.497 votos,
o que representa 44,18% dos
11.266 votos válidos.
Logo após, vem Julinho Tomazela (PSDB), prefeito eleito
de Conchas, com 3.335 votos,
o que equivale a 37,54% dos
8.645 votos válidos. Neste
município, a diferença entre o
vencedor e o segundo colocado foi de apenas sete votos.
Em Boituva, a maioria escolheu Edson Marcusso (Cidadania), que obteve 9.353 votos,
ou seja, 33,42% dos 27.983 votos válidos.
Em Tietê, o prefeito reeleito Vlamir Sandei (PSDB) alcançou 4.944 votos, o que equivale a 26,11% dos 18.708 votos
válidos.

cos não representaram a maioria dos concorrentes às vagas
eletivas e alcançaram a marca
de 48%.
Porém, os dados do TSE
apontaram que, mesmo com
essa perda de predominância
entre os concorrentes, os brancos continuam sendo maioria
entre os vereadores eleitos no
País. Quase 54% dos políticos
que devem ocupar as Câmaras
Municipais no Brasil a partir
do ano que vem se declaram
dessa forma.
A proporção diminuiu em
relação a 2016, quando 57,1%
dos eleitos eram brancos. De
qualquer forma, as Câmaras
continuam mais brancas do
que a população brasileira em
geral. Segundo o IBGE, 42,7%
dos brasileiros são brancos e
56,2%, negros.
A mesma sub-representação se verifica entre os eleitos
para o cargo de prefeito neste
ano, e de forma ainda mais
acentuada: há muito mais
brancos (67%) e bem menos
negros (32,1%).
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ANIVERSARIANTES

Padre Adilson Ribeiro
aniversaria hoje, 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
nesta sexta, dia 20

A família e os amigos
parabenizam Cidinha
Severino pela nova idade
comemorada hoje,
20 de novembro

Familiares e amigos
cumprimentam José
Carlos Medeiros pelo
aniversário nesta sexta,
20 de novembro

Jocasta Rodrigues
Serafim apaga velinhas
nesta sexta, dia 20, ao
lado dos pais Carlos e
Priscila e da família

Maria Cecília Rosa
receberá flores e muitos
telefonemas pela data
especial nesta sexta,
20 de novembro

Maria Luiza Pasquoto
muda de idade hoje,
dia 20, junto do marido
Fábio e dos filhos
Beatriz e Henrique

Natália Modanesi
aniversaria nesta sexta,
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 hoje, dia 20

Thiago Pilon rasga
folhinha nesta sexta,
20 de novembro, junto
da esposa Michelli, do
filho Enzo e da família

Vinicius Pasim assopra
velinhas nesta sexta,
dia 20, ao lado dos pais
Marcos e Viviani, do
irmão e dos amigos

André Martin será
festejado pelos
familiares e amigos
neste sábado,
21 de novembro

Adriano Sutillo
aniversaria amanhã,
21 de novembro, ao lado
da mãe Janete, da irmã
Adriana e da família

O marido André Saccon,
familiares e amigos
parabenizam Daniele
Zanetti neste sábado,
21 de novembro

Elizabete Aparecida
Sebastiani receberá o
carinho da família e dos
amigos neste sábado,
21 de novembro

Fernanda Trevizano
Marcon festeja nova
idade neste sábado, 21
de novembro, junto dos
pais e familiares

Glauce Spezzotto Melaré
aniversaria amanhã,
dia 21, com o marido
Pedro e os filhos Pedro
Henrique e Ana Laura

Glauci Juliani Moreira
completa nova idade
amanhã, dia 21, junto
do marido Erci e dos
filhos João Pedro e Vítor

Maria Cecília
Haddad receberá os
cumprimentos da família
e dos amigos amanhã,
21 de novembro

Maria Citroni recebe
flores e telefonemas
pela passagem do
seu aniversário neste
sábado, 21 de novembro

Em Tietê, Maria Vitória e Maria Eduarda vão fazer
14 anos amanhã, 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 para as gêmeas!

Paola Calefe de Campos
faz 10 anos amanhã,
21 de novembro, ao
lado dos pais Rosmari e
Pablo, da irmã e família

A esposa Raquel e as
filhas Camila e Lívia
felicitam Carlos Eduardo
Santana neste domingo,
22 de novembro

Cecília Campos brinda
mais um ano de vida
neste domingo, 22
de novembro, com o
namorado Luís Carlos

Célia Cristina Cavalini
será festejada pelos
filhos Ricieri e Pedro e
família neste domingo,
22 de novembro

Cida Hedjazi troca de
idade neste domingo,
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 neste domingo, 22

José Roberto Sutilo
Arruda assopra velinhas
neste domingo, 22, junto
da esposa Ana Maria e
dos filhos João e Ana

Juliane Macário Amorim
celebra mais um ano
neste domingo, 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 neste
domingo, dia 22

Bolo deste domingo,
dia 22, será para
Leandro Simão, que
brinda com a namorada
Nadia Lemes e família

Luís Gonzaga Carniel
festeja nova idade neste
domingo, dia 22, junto
da esposa Rose e
do filho Leandro

Marta Angélica Bággio
recebe os parabéns
dos familiares e dos
amigos neste domingo,
22 de novembro

Mateus Godoi Dal Pozzo
Ercolim, filho de Daiane e
Cesar, completa 10 anos
neste domingo, dia 22,
na companhia da família

Rafael Guiraldi Zanelati
aniversaria neste
domingo, dia 22, ao lado
dos pais Primo e Marli,
da irmã Talita e amigos
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Sandra Sutilo recebe os
cumprimentos do marido
Sutilo, da filha Ana Laura
e dos familiares neste
domingo, dia 22

Wagner Bellucci
aniversaria neste
domingo, dia 22, com a
esposa Simone, a filha
Julia e toda a família

Arthur e Sofia Vilela Daros aniversariam na segunda,
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!

Zezé Giovaneti será
festejada pelos filhos
Ricardo e Maria Teresa
e pelo neto Bento neste
domingo, dia 22

Ana Lucia Scudeler
brinda nova idade na
segunda, dia 23, junto
do namorado Vagner
e dos familiares

Iracema Mondin Ferreira
celebra mais um ano
de vida na segunda,
dia 23, na companhia
do filho Marco Antonio

Matheus Sampaio
Machado faz a festa na
segunda, 23, e recebe o
carinho dos pais Luciana
e Lourival e das irmãs

Patrícia Dal Bó troca
de idade na segunda,
23 de novembro, na
companhia dos filhos
e de toda a família

Patrícia Mazzer rasga
folhinha na segunda,
dia 23, e brinda a data
com o marido Fábio e os
filhos Clara e Augusto

Paulo Vaghetti vira o
calendário na segunda,
dia 23, junto da esposa
Adriana, dos filhos Luisa
e Pedro e da família

Ronaldo França festeja
aniversário na segunda,
dia 23, na companhia da
esposa Elaine Oliveira
e de toda a família

O marido Adinilson, o
filho Pedro Henrique e
familiares parabenizam
Tatiana Marchesim
Cancian na segunda, 23

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

Viviani Tezotto troca de
idade e recebe o carinho
do pai, da irmã, dos
familiares e amigos na
próxima segunda, dia 23

Carlinhos Gardenal faz
aniversário na terça,
24 de novembro, com a
esposa Duda e os filhos
Tomas e João Pedro

O brinde da terça,
24, será para Evandra
Bortolazzo, que assopra
velinhas com o marido
Dorival e o filho João

Laisa Aparecida Gava
brinda aniversário na
segunda, dia 24, ao
lado do marido Ricardo
Colodeto e familiares

Maria Helena Sacon
comemora nova idade na
terça, 24 de novembro,
junto dos filhos e
do neto Fernando

Walkiria Nicolosi Cury
aniversaria na terça,
dia 24, com o marido
Vicente e os filhos
Leticia e Luis Henrique

Ana Inês Tomazela
celebra mais um ano
na terça, dia 25, junto
do marido Américo, dos
filhos, da neta e da nora

Ana Flávia Leardini
assopra velinhas quarta,
dia 25, na companhia
dos pais Rosilda e
Pinduca e do irmão

O marido Paulo, os
filhos Raquel e Paulo e
os netos parabenizam
Claudete Balmiça na
quarta, 25 de novembro

Cristina Pasquotto
será festejada pelos
familiares e pelos amigos
na próxima quarta,
25 de novembro

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

Luís Marcelo Benetti
celebra aniversário na
quarta, 25 de novembro,
na companhia da família
e dos amigos

Maria Corrocher Tedeschi
completa 97 anos na
quarta, dia 25, junto
dos filhos Eloi, Dorival,
Ariovaldo e João Luiz

Raquel Mateus Copato
troca de idade na quarta,
25 de novembro, ao lado
dos familiares e amigos.
Receba as felicitações!

Tarciso Mazzer Junior
rasga folhinha na quarta,
25 de novembro, e vai
brindar a data com os
pais e toda a família

Angélica Regina Prupere
celebra nova idade na
quinta, 26 de novembro,
com os filhos Tiago e
Chiara e familiares

Ana Lucia Alves Lima
aniversaria na quinta,
dia 26, ao lado do marido
Valdir (Bagre) e das
filhas Angélica e Mônica

Débora Nallin Salvador
Landucci celebra mais
aniversário na quinta,
dia 26, na companhia do
marido Bruno e do filho

Gabriela Lorenzetti rasga
folhinha na quinta, 26,
e comemora a data com
o marido Danilo, o filho
Matheus e familiares

Giani Dal Bó Foresto vai
assoprar velinhas na
quinta, 26 de novembro,
e receberá o carinho dos
familiares e dos amigos

Joyce Zaneti Ferreira
brinda nova idade na
quinta, dia 26, com o
marido Sérgio, o filho
Henrique e a família

João Claudio Batistela
aniversaria na quinta,
26 de novembro, junto
da esposa Fatima e dos
filhos Junior e Marjorie

Leo Larre troca de
idade na quinta, 26 de
novembro, na companhia
da esposa Claudia, dos
filhos e dos familiares

Bolo da quinta,
dia 26, será para Marcos
Soldera, que comemora a
data com a mãe Floriza,
o filho Caio e a família

Maria Eugenia Lima
celebra mais um ano de
vida na quinta, dia 26,
junto dos filhos Andréia
e Evandro e dos netos

Neto Luvizotto assopra
velinhas na quinta, 26
de novembro, ao lado da
esposa Marcela, da filha
Maria Clara e família

A esposa Viviane, os
filhos e os familiares
parabenizam Rafael
Zamuner na quinta,
26 de novembro

Wagner Vaz festeja
aniversário na quinta,
26 de novembro, com a
esposa Nerli, o filho
e toda a família
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Gabriel Teixeira Rodrigues
Arquivo familiar

Samuel Mansani Viegas
Arquivo familiar

Gabriel Teixeira Rodrigues, filho de Gabriela Rodrigues Dalava e Mauricio Teixeira Milani Rodrigues, nasceu
na segunda, 9 de novembro,
pesando 4.028kg e 52 centímetros na Maternidade da
Santa Casa de Misericórdia de
Tietê para alegria dos pais e
toda a família.
Vale registrar que seus
avós maternos são Célio Luiz
Dalava e Eliana Cristina Rodrigues Dalava (Cristinha) e os
avós paternos Estanislau Milani Rodrigues e Maria Aparecida Teixeira Rodrigues.
Bem-vindo, Gabriel!

O papai Rodrigo de Souza Viegas, a mamãe Priscila
Mansani de Oliveira Viegas,
a irmãzinha Alice Mansani
Viegas e toda a família estão
muito felizes com a chegada
do Samuel Mansani Viegas,
que nasceu na Maternidade
do Hospital Santa Lucinda,
em Sorocaba, na quinta, 12
de novembro, às 9h12.
Pelo lado materno, Samuel é neto de Eli Aparecido
Gomes de Oliveira e Jucemi
Mansani e, pelo lado paterno,
de Maria Antônia de Souza
Viegas e Lázaro Viegas Miano.
Muita saúde, Samuel!

BODAS

Ailton e Vanessa

José Marcio e Maria

Zé Carlos e Ana Sílvia

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Ailton Amaral e Vanessa Campos completaram 20 anos de casados no domingo, 15 de novembro, e
receberam o carinho dos familiares e dos amigos. Seguem os
cumprimentos do jornal Nossa Folha pelas Bodas de Diamante Colorido!

Em Tietê, José Marcio Bom Falcão e Maria Pierina Brunherotto Falcão festejarão 44 anos de união nesta sexta, 20 de
novembro, na companhia da filha Thais, da neta Ana Carolina
e família. O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas
de Pérola South Sea!

Em Cerquilho, José Carlos Dias e Ana Sílvia celebrarão 16
anos de amor e cumplicidade nesta sexta, 20 de novembro,
junto dos filhos de José Carlos, Leandro e Jéssica, da nora Regiane e familiares. Do jornal Nossa Folha, seguem os parabéns
pelas Bodas de Pérola da Água Doce!

Maria Eli e Germano

Paulo e Mary

Miguel e Silvana

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Maria Eli Pasqual Bertola e José Germano Bertola
completarão 44 anos de casados na quarta, 20 de novembro, ao
lado dos filhos Wellington, Willian e Agnaldo, das noras Lilian e
Tamires e dos netos Alice, Artur e Cauã. Seguem os cumprimentos do Nossa Folha pelas Bodas de Pérola South Sea!

Em Cerquilho, Paulo Foltran e Mary Rossini Foltran festejarão
11 anos de união nesta sexta, 20 de novembro, na companhia da
filha Sofia e da família.
O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas
de Almandina!

Em Tietê, Miguel Isac e Silvana Bonatti Isac celebrarão 16 anos
de amor e cumplicidade nesta sexta, 20 de novembro, junto do
filho Guilherme e dos familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de
Pérola de Água Doce!

João e Vera

Vanessa e Douglas

Dido e Beth

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, João de Luca e Vera Lúcia Tezotto de Luca completarão 39 anos de casados neste sábado, 21 de novembro,
ao lado dos filhos Lucas e Henrique, da neta Giovanna e dos
familiares. Seguem os cumprimentos do Nossa Folha pelas Bodas de Sodalita!

Em Cerquilho, Vanessa Olivetti Beluci e Douglas Luiz Beluci
brindarão cinco anos de matrimônio neste sábado, 21 de novembro, e receberão o carinho da família.
O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de
Topázio Imperial!

Em Cerquilho, Geraldo Grando (Dido) e Beth Rossini Grando
festejarão 34 anos de união neste domingo, 22 de novembro, na
companhia do filho Enrico e dos familiares.
O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas
de Espodumênio!

Marcos
e Érika

Ruberlei
e Edinéia

Junior e
Rosana

Camila e
Michel

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Marcos Peruca e Érika de Melo
Peruca celebrarão 18 anos de amor e cumplicidade na segunda, 23 de novembro, junto dos
filhos Lucas e Rafaela e da família.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns
pelas Bodas de Pérola de Quartzo Rutilado!

Em Cerquilho, Ruberlei Lopes Zaratin e
Edinéia Confortini Zaratin completarão três
anos de casados na quarta, 25 de novembro, ao
lado dos filhos do Ruberlei, Gabriel e Bianca e
familiares. Seguem os cumprimentos do Nossa
Folha pelas Bodas de Green Gold!

Em Cerquilho, Américo Gaiotto Junior e
Rosa Ribeiro Gaiotto brindarão 21 anos de matrimônio na quinta, 26 de novembro, e receberão o carinho do filho Vinícius e da família. O
jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas
Bodas de Indicolita!

Em Tietê, Camila Vidotto Catto e Michel Catto festejarão nove anos de união na quinta, 26
de novembro, na companhia dos filhos Miguel
e Manuela e dos familiares. O pessoal do jornal
Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas de Pedra da Lua!

22 Sexta-feira, 20 de novembro de 2020

Nossa Folha . 61 anos

novelas
Capítulos sujeitos à alteração de acordo com a emissora

A FORÇA DO QUERER

Rubinho anuncia a Bibi que decidiu fugir da prisão

SEGUNDA, 23 - Roney explica seu
passado para Keyla. Malu retorna ao
colégio Grupo como diretora administrativa e Bóris e os alunos desconfiam.
K2 observa Tato e Keyla e garante a K1
que o menino não se livrará dela. Jota
pressiona Ellen sobre o namoro dos
dois. K1 estranha quando K2 promete
atender uma cliente grávida de graça.
Júlia registra Clara e Fio juntos.
TERÇA, 24 - Fio e Clara se aproximam.
Josefina conversa com Dóris e Roney
sobre sua preocupação com o vício de
Julinho em jogos digitais. Tina e Ellen
falam com as amigas sobre suas paixões
por Anderson e Jota. Ernesto flerta com
Nena. K1 e K2 estranham a felicidade de
Fio. Keyla, Lica e Benê repassam com
as amigas os acontecimentos de suas
vidas no último ano. Tonico aprende a
andar e todas se emocionam.
QUARTA, 25 - As meninas pensam na
festa de um ano de Tonico. Gabriel diz
que voltará para Caxambu, mas promete estar no aniversário de Tonico. Fio
vê o clipe editado por Ellen e fica feliz.
Clara aparece no salão em que Fio trabalha para fazer as unhas, como desculpa
para ver o rapaz. Malu reprime a filha
por causa de suas unhas pintadas. Lica
pede ajuda para Felipe em um desenho
que deseja dar de presente para Tonico.
Tato e Keyla se beijam.
QUINTA, 26 - Josefina permite que Juca
tente ajudar Julinho com seu vício em
jogos. Clara se interessa por roupas do
brechó e Keyla estranha. Malu se desespera com o novo visual de Clara. Jota
e Ellen decidem criar um game sobre a
vida de Tonico. Dogão afirma a Dóris
que não quer deixar o Cora Coralina.
Tina e Benê decidem dar o presente de
Tonico juntas. Malu e Edgar planejam
corte de gastos no colégio Grupo.
SEXTA, 27 - Keyla se afasta de Tato.
Edgar afirma a Malu que discutirá suas
sugestões administrativas com os pais e
professores do colégio. Keyla avisa aos
pais de Deco sobre a festa de Tonico.
Anderson se anima para produzir os clipes de Tina. Keyla produz o aniversário
de Tonico. Jota e Ellen se desentendem.
Roney se sensibiliza com o estado de
Keyla, que sofre para dar conta de todas
as suas tarefas.

SEGUNDA, 23 - Alberto provoca Cassiano por ter ficado com Ester. Cassiano
avisa para o comandante que descobriu
uma pista de voo clandestina. Guiomar
promete ajudar Ester a recuperar a casa
da ONG. Cassiano avisa a Duque que
não aceita usar o dinheiro de Dom Rafael para comprar a mina. Juliano conta a
Doralice que Natália está grávida.

SEGUNDA, 23 - Apolo insinua que
Adriana o está assediando. Fedora estranha o comportamento de Leozinho.
Tamara vê o homem que atropelou
no hospital. Camila tem uma visão do
passado. Tancinha e Apolo discutem na
frente do padre. Leozinho se desespera
ao ouvir a explosão do helicóptero provocada por Dinamite.

SEGUNDA, 23 - Bibi observa Jeiza e
Aurora teme a obsessão da filha pela
policial. Irene manipula Joyce. Silvana
engana Eurico para apostar no jogo.
Ruy pede que Caio consiga uma medida protetiva contra Cibele. Cláudio se
declara para Ivana e a beija. Caio questiona Bibi sobre seu comportamento
com Jeiza.

TERÇA, 24 - Doralice se sensibiliza com
a notícia da gravidez de Natália. Guiomar consegue que Alberto passe para
seu nome a casa que era da ONG. Olívia
conta a Cassiano que Chico pode perder
a visão se não fizer uma cirurgia. Rodrigo e Ciro constatam que Amadeu e Isabel estão juntos. Cassiano e os tenentes
descobrem que Alberto está envolvido
com a pista de voo clandestina.

TERÇA, 24 - Leozinho teme pela vida de
Fedora. Tancinha e Apolo são expulsos
da igreja. Adriana alerta Beto, que confessa a Henrique sua paixão por Tancinha. Lucrécia chora a morte de Teodora.
Leozinho desmaia ao ver Fedora viva.
Aparício diz a Fedora que não encontraram o corpo da sua mãe. Leozinho pede
que Dinamite desapareça da sua vida.
Oficiais chegam à mansão de Fedora.

TERÇA, 24 - Caio orienta Bibi a se afastar de Jeiza. Jeiza se irrita com Edinalva
por ter convidado Ruy e Ritinha para
sua luta. Dantas comenta com Eurico
que a polícia acredita que a responsável
pelo incêndio no restaurante seja uma
mulher. Cibele recebe a notificação do
juiz para se manter longe de Ruy. Ruy
flagra Eugênio deixando o apartamento
de Irene.

QUARTA, 25 - Cassiano e os tenentes
observam Alberto e os capangas. Guiomar passa a casa que ganhou de Alberto
para usufruto da ONG. Duque compra
a mina e coloca no nome de Amaralina.
Ester e Taís conseguem o empréstimo
para abrir a empresa de turismo. Cassiano revela a Duque que sabe que ele
é avô de Amaralina. Alberto procura o
comandante para fazer uma denúncia.

QUARTA, 25 - Lucrécia e Fedora passam mal ao saber que deverão ir ao
Instituto Médico Legal. Pedro convida
Rebeca para viajar. Leonora faz um
procedimento estético em uma clínica
veterinária. Aparício confirma a morte
de Teodora. Adônis aposta o dinheiro
de Nair para as contas da casa. Adônis
inventa para Nair que foi assaltado. Começa o velório de Teodora.

QUARTA, 25 - Eugênio tenta despistar
Ruy. Dantas revela a Caio que a polícia quer interrogar Bibi por conta do
incêndio. Ruy comenta com Ivana sua
desconfiança sobre Eugênio. A polícia
invade o cassino, mas Silvana consegue
fugir. Cibele aceita a conciliação com
Ruy. Rubinho pede que Bibi lhe consiga
um celular. O delegado questiona Bibi
sobre a noite do incêndio.

QUINTA, 26 - Mantovani desconfia de
Alberto quando o empresário denuncia
a Aeronáutica pela existência de uma
pista de voo clandestina em sua propriedade. Guiomar deixa Alberto furioso ao informá-lo que doou a casa para
a ONG. Alberto e Dionísio admiram as
joias antigas no esconderijo da mansão.

QUINTA, 26 - No velório, Tancinha procura foto do seu pai. Camila comenta
com Enéas sua desconfiança de Leozinho. Cris contrata Shirlei como faxineira. Beto vai até a mansão dos Abdalla
atrás de Tancinha. Rebeca anuncia que
casará com um milionário. Fedora encontra Tancinha escondida em sua casa.

QUINTA, 26 - Bibi tenta se explicar para
o delegado e Caio a apoia. Jeiza e Bibi
se enfrentam. Bibi exige que Heleninha
confirme seu álibi para a polícia. Joyce
e Eugênio combinam de viajar juntos
e Mira avisa Irene. Irene sabota o suco
de Joyce, que sofre uma reação alérgica,
e desmarca sua viagem com Eugênio.

SEXTA, 27 - Dionísio se diverte com a
postura de Alberto ao denunciar a Aeronáutica pela pista clandestina que eles
mesmos construíram. Ester avisa a Samuel que tentará encontrar as joias que
Dionísio roubou e promete a Cassiano
que descobrirá onde Alberto escondeu
as caixas e o que tem dentro delas.

SEXTA, 27 - Apolo chega para resgatar
Tancinha. Leozinho e Apolo brigam. A
polícia chega à mansão dos Abdalla. Beto coloca Tancinha em seu carro sem
que ninguém veja. Todos são levados
à delegacia. Agilson foge da mansão e
Aparício e Ariovaldo o observam. O carro de Beto é interceptado por bandidos.

SEXTA, 28 - Silvana briga com Simone
por ter bloqueado os sites de jogos. Ritinha confidencia a Marilda que trabalhará como sereia em um aquário. Alan
conta a Jeiza que ela pode ser convidada para lutar nos Estados Unidos. Ivana
afirma à psicóloga que quer ficar com
Cláudio. Bibi visita Rubinho na prisão.

SÁBADO, 28 - Ester revela a Cassiano
que procura provas contra Dionísio.
Ester encontra o relógio de seu avô no
quarto de Dionísio. Mantovani fica encantado com Taís. Juliano vai à casa de
Hélio. Quirino se preocupa com Doralice. Dadá agradece a reforma que Lino
fez em seus vestidos. Ester devolve o
relógio de seu avô para Samuel.

SÁBADO, 28 - Tancinha e Beto são deixados na rua pelos bandidos. Afonso
furta dinheiro de Cris. Adriana avisa a
Tamara que ela precisa se tratar. Giovanni declara seu amor por Camila e
decide voltar a namorar a fotógrafa.
Apolo não acredita quando vê Tancinha saindo de uma caminhonete no
colo de Beto.

SÁBADO, 28 - Jeiza se emociona com
o ônibus de Zeca, que leva seu nome.
Ritinha inventa para Joyce que fará um
curso de gastronomia. Bibi é flagrada
pela polícia em sua visita fora de hora
com Rubinho. Eurico se preocupa com
um possível retorno de Otávio. Rubinho anuncia a Bibi que decidiu fugir da
prisão.

Horóscopo
ÁRIES
21/3 a 20/4
No trabalho, não bata de frente
com superiores. Procure estar com
pessoas que levantem seu astral.
Sua mente estará aberta para novidades. Cumplicidade com sua alma
gêmea. Romance pode ser descoberto.
CÂNCER
21/6 a 21/7
Deve enfrentar rivalidade com colegas de trabalho ou problemas
com a concorrência. O céu estimula sua saúde e dá mais disposição.
Romance com amigo tem tudo para
dar certo. Reforce a confiança no
seu amor.
LIBRA
23/9 a 22/10
Negócios com parentes podem desandar. Pode tomar iniciativas ótimas na profissão. Semana indicada
para investir em cursos e treinamentos. Pode se surpreender com novo
namoro. Não deixe a família interferir demais no romance.
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Em família, evite impor suas vontades ou opiniões. Segure a língua
e não conte seus segredos a ninguém. No trabalho, confie em seu
taco. Vai atrair muitos fãs na paquera. A dois, esclareça dúvidas
sem brigar.

SEGUNDA, 23 - Os C1R contam tudo o
que descobriram sobre Paola. Joaquim
aconselha que denunciem Paola. A polícia vai até a mansão para averiguar se
Geraldo e Maurício estão lá. As bandas
estão nos bastidores do programa para
participar da grande final. Tomas vai
atrás de Otávio para propor uma sociedade e ele não aceita. Paola diz que
não conhece Maurício nem Geraldo. A
mulher aperta Isabela, que sai em choque e garante para Manuela que Paola é
Regina. Chloé manda o vídeo para Manuela, que descobre o plano de Priscila
e Benjamim. Começa o julgamento de
Sandro, mas as pessoas que ele ajudou
aparecem no tribunal com Laura para
testemunhar pela sua bondade.
TERÇA, 24 - Jogos da Libertadores.
QUARTA, 25 - Manuela e Seus Amigos
se apresentam no palco do teatro da
atração ao lado de Manteiguinha. Dóris
é aplaudida ao pedir para que as pessoas respeitem os animais, pois eles
possuem sentimentos. Nos bastidores,
Manuela pede desculpa para Joaquim e
o beija. André Vasco chama ao palco os
Cúmplices de Um Resgate. Isabela agradece Frederico pelos figurinos e pede
para que as pessoas não desistam de
seus sonhos. Paola ameaça André e diz
que sabe que foi ele quem chamou a polícia para sua casa. André sobe ao palco
e se junta ao C1R, que está sem baixista.
Enquanto isso, Sandro não é preso no
julgamento. No final do “Show de Bandas”, antes do resultado do vencedor, a
Insanos, C1R e Manuela e Seus Amigos
se apresentam juntos com a música
“Nós Vamos Invadir Sua Praia”. A C1R
ganha a edição do programa. No palco,
Paola/Regina surta com o resultado da
premiação, tem a identidade revelada
e acaba presa. Na plateia, Mauricio e
Geraldo ficam em choque com a cena
e decidem fugir. Flávia conta para o padre Lutero que está grávida do pastor
Augusto. Meire comemora o sucesso
que o gato Bartolomeu faz na internet.
Chloé visita Omar no Haras. Giuseppe
é eleito o novo prefeito do vilarejo. Téo
pede Isabela em namoro e ela aceita. A
empresa de Tomás vai à falência. Regina
fica internada num hospício. Otávio e
Rebeca se casam. A história de conto
de fadas lida por Dóris no primeiro capítulo da novela chega ao fim.

Período de 20 a 22/11/2020
TOURO
21/4 a 20/5
Seus planos podem sofrer alterações. Encare as mudanças com tranquilidade. Boa sintonia com colegas
vai facilitar o trabalho em equipe.
Saberá usar seu poder de sedução
na conquista. União ganhará mais
afinidades.
LEÃO
22/7 a 22/8
Cuidado com decisões precipitadas
com seu dinheiro. Ótima semana
para conquistar novo emprego ou
mais estabilidade no trabalho. Seu
charme está irresistível na paquera.
Ótimo astral no romance.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Trabalho vai exigir mais de você.
Cuide com mais atenção de documentos importantes. Ótima fase
para ganhar dinheiro. Nova paixão
pode evoluir rápido para compromisso. Forte companheirismo no
romance.
AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Troca de ideias vai estimular sua
criatividade no emprego. Decisões
precipitadas podem trazer prejuízo. No amor, evite brigas desnecessárias. Se você está só, saia mais
com os amigos e conheça gente
nova.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Na profissão, evite atitudes autoritárias ou decisões precipitadas. Vai
contar com mais garra para lutar
pelo que quer. Sinal verde para falar em namoro ou casamento. Pode
pintar clima de romance com amigo.
VIRGEM
23/8 a 22/9
Não se deixe dominar pelo pessimismo. No trabalho, estimule a cooperação dos colegas. Vai se sentir
mais apegado à família. Na relação
amorosa, respeite as diferenças. Estará atraente e vai envolver quem
quiser.
SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Não esbanje grana. Deve apoiar a
família em uma decisão importante. Terá mais pique para trabalhar
e pode até aceitar um serviço extra. Popularidade grande na paquera. Participe mais dos projetos
do par.
PEIXES
20/2 a 20/3
Tente não misturar amizade com
negócios. Pode pintar promoção
no trabalho. Sintonia boa com os
amigos. Opinião de parentes pode
ter peso em suas decisões. Fase ciumenta no amor. Sucesso garantido
na paquera.

Sexta-feira, 20 de novembro de 2020

jornalnossafolha.com.br

23

ESPECIAL

Saiba quem foi o tieteense Lamartine Garcia
Filho de José Garcia Correa e Inocência de Almeida Garcia, foi prefeito em Tietê por duas vezes
Arquivo PMT

Conforme descreveu Benedicto Pires de Almeida na Cronologia Tieteense, o tieteense
Lamartine Garcia nasceu em
18 de setembro de 1894 e teve
como pais José Garcia Correa
e Inocência de Almeida Garcia.
Estudou primeiras letras
no Grupo Escolar “Luiz Antunes” e, feitos os preparatórios,
matriculou-se no então Mackenzie College, de São Paulo,
onde fez o curso ginasial e formou-se engenheiro agrimensor em fins de 1919.
Na época do futebol de
ouro do Comercial Futebol
Clube, quando os esportistas,
em geral, praticavam o esporte tão somente por prazer ou
passatempo, foi um autêntico
craque na acepção da palavra,
segundo escreveu Acácio Ferraz no Jornal O Juvenil, em sua
edição datada de 28 de novembro de 1920.
Lamartine Garcia era considerado um homem de finíssima educação e exemplo
de bondade. Fosse nos meios
esportivos ou sociais, sempre
pautou sua vida pela dignidade e conhecimento.
Casou-se em 30 de setem-

Como engenheiro, trabalhou na construção
das primeiras estradas estaduais
bro de 1926 com Evangelina
Ferreira Braga, filha do doutor
João Evangelista Ferreira Braga e Francisca Peixoto Ferreira
Braga.
Em 1936 foi presidente do
Tiro de Guerra 601 e, como
engenheiro, trabalhou por vários anos na construção das

primeiras estradas estaduais.
Além disso, foi o construtor
do Hipódromo Tieteense em
1921 e de numerosas obras
particulares.
Pela primeira vez, exerceu
o cargo de prefeito de Tietê de
24 de abril de 1934 a 26 de janeiro de 1936 e, pela segunda

vez, de 18 de maio de 1945 a 4
de novembro de 1946. Na época, procurou melhorar os aspectos da cidade com os serviços de água, esgoto, estradas,
pontes e escolas, aos quais
deu incremento. A avenida
Nove de Julho foi sua inicativa
e execução e, naquele tempo,
serviu para ligar o Centro à Estação Sorocabana.
Lamartine Garcia faleceu,
aos 78 anos, em Tietê, em 25
de maio de 1973.
Você sabia que a ponte do
arco foi concluída no início do
mandato do prefeito Lamartine Garcia, a qual recebe o seu
nome? Vale reforçar também
que ela foi projetada e iniciada quando o então prefeito
Lafayette Camargo Madeira
assinou contrato, em 27 de dezembro de 1933, e autorizou a
concretagem da cabeceira da
ponte de cimento armado em
25 de março de 1934.
Outra curiosidade que
muitos desconhecem é que a
praça localizada na bifurcação
das ruas Tenente Gelás com a
Onze de Agosto, na Nova Tietê, também leva o nome do tieteense Lamartine Garcia.

ESPAÇO ABERTO

Retrato de uma época
Entre 1951 e 1959, o Comercial Futebol Clube mantinha jogadores juvenis associados que pagavam as
mensalidades e mantinham
seu material de jogo, independentemente da equipe amadora principal.
A formação usual do Juvenil, com sua tradicional camiseta branca e calção preto, jogava pelo sistema tático inglês

conhecido por WM e assim se
apresentava: Miltinho, Nino,
Polastre, Hudson, Pexexe, Téia,
Zezinho, Lica, Neto, Dindinho
e Titúria. Compunham ainda
o vitorioso elenco, apelidado
por Zé Gostoso de “Leão da
Sorocabana”, Édie Honório,
Geraldo Baccili, Clóvis Pasquali, Orsine Ferraz, Zé Pintinho,
Laércio Belotto, Milton Marcon
(Corimbatá), Fausto Sacon, Le-

Por Sergio Flavio Biagioni (in memoriam)
linho, Sambi, Airton Gardenal,
Pererê, Sérgio Latâncio, Dimarô, Gê, Chorão, Joãozinho Piovezan, Chico, João Coutinho,
Bolinho, Chico e Brustoloni.
Esse grupo venceu todos os
seus compromissos em casa e
no campo do adversário, exceção feita no jogo contra o Juvenil do Nacional da Capital,
quando foi derrotado em casa.
Após uma memorável jorna-

da contra o Juvenil do XV de
Novembro, de Piracicaba, em
partida disputada debaixo de
chuva, quando vencemos por
6 a 1, nos vestiários fomos
cumprimentados pelo técnico
quinzista, o ex-goleiro Ary.
Muitos desses jogadores
do Juvenil subiram para o
time principal e ficaram gravados na memória futebolística
como “Leão da Sorocabana”.

VOCÊ SABIA?

O que significa TBT?
TBT é a sigla usada nas redes sociais para relembrar situações do passado, geralmente com a publicação de uma
foto. Agora que você já sabe o
que significa pode começar a
postar. Não esquece de marcar
o jornal com a #tbtNossaFolha. Assim, você pode aparecer
por aqui e os leitores conhecerem mais sobre sua história e
aquela foto.
O #tbtNossaFolha de hoje
é este em que aparecem o 1º
prefeito de Cerquilho, Antonio
“Tita” Souto e sua esposa Leda
Dias Souto.
Além de homem público e
filho de Bento Souto, um dos
fundadores de Cerquilho, Tita
Souto atuou como presidente
da Associação Esportiva São
José, contabilista e tabelião.
Como escreveu o saudoso
escritor e poeta Deraldo Rodrigues, Tita Souto foi um cerquilhense que sempre amou sua
cidade e lutou incansavelmente pelo seu progresso, entran-

do para a história como exemplo de honradez e dignidade.
Nascido em 28 de fevereiro de 1905, em Cerquilho,
como prefeito seu slogan foi
“Trabalho, Lazer e Água”,
sendo a instalação da rede
de água sua grande obra na
época. Foi considerado político conciliador, com passagem pelo PSP, de Adhemar de
Barros; PSD, de Prestes Maia;
Arena e PDS, de Paulo Maluf;
e PTB, de Jânio Quadros e Antônio Ermírio de Moraes.
Casou-se com Leda Dias
Souto em 6 de novembro de
1934 e, desta união, nasceram José Carlos Souto, Luiz
Antonio Souto (Tis), Maria Tereza Souto Urso e Maria Eliza
Souto Ranali.
Lançada a vitoriosa campanha de independência político-administrativa de sua
terra, em 3 de abril de 1949,
em Cerquilho, foi instalada a
primeira Câmara Municipal,
já independente, e Tita Souto

Arquivo divulgação

empossado como 1º prefeito,
na mesma data, além de assumir a função de presidente
do São José.
Faleceu em 18 de maio
de 1987, uma segunda-feira
chuvosa, foi velado no salão
nobre da Câmara de Cerqui-

lho e sepultado no Cemitério
Antigo. Na época, decretou-se luto oficial e a cidade, por
um sublime momento, parou
para evocar a memória do
seu grande filho e líder carismático, cujo coração aberto
reinava a fraternidade.

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Beatriz Marcon Roma
Arquivo pessoal

Beatriz Marcon Roma, filha de Maria Helena Marcon Roma
e Osvaldo Roma (in memoriam), nasceu, em 6 de abril de 1993,
em Tietê. É a caçula e tem dois irmãos: Raquel e Junior.
Formada pela Universidade Anhembi Morumbi em Estética
e Cosmetologia, há cinco anos atende na Estética BMR na Clínica Diagnostic, em Tietê. Habilitada pelo método Perfect Skin
(Adcos), seu maior foco é a Estética Facial. Namora o designer
de interiores Antonio Augusto Pasquot.
Eu sou? A “Bia”! Sou alegre, sincera e intensa, além de determinada. Não tenho medo de correr atrás dos meus objetivos. Sou uma mulher que não sabe fazer nada pela metade,
muito menos amar. Sou oito ou oitenta!		
Sinônimo de beleza? A naturalidade.
Cantor e cantora? Gosto de Bruno & Marrone e de Marília
Mendonça.
Ator e atriz? Antônio Fagundes e Regina Duarte.
Sonho? Ter minha própria clínica com profissionais da
mesma área da saúde, trabalhando juntos.
Amor? Família.
Solidão? Triste e vazia.
Deus? Base de tudo.
Religião? Cristã.
Filme? “Beber, Rezar e Amar”. Nele aprendemos que aceitar
as dores e usá-las como combustível para transformar a nossa
vida é uma das chaves para o equilíbrio pessoal.
Sonho de consumo? Poder viajar sem se preocupar com a
fatura do cartão (risos).
Defeito? Ser ansiosa.
Qualidade? Sou amiga para todas as horas.
Lugar? Fernando de Noronha.
Lazer? Ficar com os meus sobrinhos.
Qual o livro de cabeceira? Nunca foi sorte, da Adriana
Sant’anna, que te convida a embarcar na jornada de reconstrução da sua vida para despertar para o seu potencial máximo.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Faria Medicina e atuaria em Dermatologia.
Momento da vida para repetir? Meus aniversários na época da infância.
Alegria? Reconhecimento profissional.
Tristeza? Desigualdade social.
Decepção? Infidelidade.
Receita contra o tédio? Dançar, sentar em uma roda de
amigos e/ou família, conversar...
Tem saudades do quê? Na verdade, tenho saudades de
sentir como era o abraço do meu pai Osvaldo Roma.
Amizade é? Necessária.
Um(a) amigo(a) especial? Minha irmã Raquel.
Palavra que riscaria do vocabulário? Egoísmo.
Ídolo? Meu pai Osvaldo Roma.
Frase? Entrego, confio, aceito e agradeço!
Nota 10 para: as ações beneficentes.
Nota zero para: o preconceito.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe
Maria Helena.
Planos para o futuro? O futuro a Deus pertence! Apenas
desejo saúde, união, amor e paz.
Recado? Nunca aceite nada menos do que aquilo que você
merece.
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