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Jumirim comemora 26 anos
Na semana da emancipação político-administrativa, município apresentou sua nova identidade visual
EM CERQUILHO

Danielle Dalanesi

HOJE

Instaurada
CE para
investigar
vereador

Vacinação
prossegue
no “Acácio
Ferraz”

A Câmara de Cerquilho
instaurou a Comissão Especial
para investigar uma denúncia
a partir de um requerimento
protocolado pela defesa de
uma jovem de 17 anos que
acusa Fúlvio do Amaral (PSDB).
Página 3

Em Tietê, a Secretaria Municipal de Saúde e Medicina
Preventiva vacina nesta sexta,
21 de maio, no ginásio municipal “Acácio Ferraz”, profissionais da Saúde e da Educação, em dois horários.
Página 14

VÔLEI SUB-20

PLANO SÃO PAULO

Atleta Isis
Simonetti
está na
Seleção

Mantida
fase de
transição
até dia 31

Isis Simonetti, de Tietê,
está novamente na Seleção
Brasileira Sub-20. Nesta semana, ela realizou sua apresentação no Rio de Janeiro, visando
a disputa para o Mundial, na
Holanda e na Bélgica.
Página 6

Foi anunciada na quarta,
19 de maio, a prorrogação da
fase de transição do Plano São
Paulo nas 645 cidades do Estado até dia 31. A partir de 1º
de junho, se iniciará uma nova
fase de gestão da pandemia.
Página 14

NOVIDADE - Além da nova identidade visual que traz o Ipê como árvore símbolo da cidade, através da Lei Municipal 827, de 20
de abril de 2021, a Prefeitura de Jumirim preparou, através da Secretaria de Cultura, Esportes, Turismos e Lazer, uma programação online para brindar os 26 anos de emancipação político-administrativa. Entre as atrações estão uma live exclusiva com a
dupla Rick & Renner neste sábado, 22 de maio, a partir das 16 horas.					
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Editorial

Agenda

A vida em equilíbrio!

LIVE 1 Nesta sexta, 21 de
maio, a partir das 20 horas,
pelo perfil @damanarodrigues
no Instagram, a jornalista do
Nossa Folha e criadora de
conteúdo, Damana Rodrigues,
entrevistará a bailarina Anabete de Paula, que vai contar sobre toda sua trajetória de vida
pessoal e profissional, além
dos seus mais recentes projetos ligados à dança, à arte e à
cultura.

Estamos sempre por um fio, correndo de lá para cá, atarefados até “o pescoço”. Com tantas tecnologias e informações,
parece até impossível manter o equilíbrio no meio do caos desta
pandemia. Parece, mas não é! Ter uma vida equilibrada até pode
ser possível, porém, requer preparo e dedicação.
Só que ser uma pessoa zen e estar em contato com seu “eu
interior”, contemplando seu espírito a todo tempo, não acontece de uma hora para outra, ainda mais em meio à correria
destes tempos modernos.
Outra questão é que nem todos os dias temos a devida oportunidade de nos desligar (ainda que por pouco tempo) do cotidiano e, dessa forma, conseguir parar para admirar a beleza
deste mundo e estar conectado com a natureza, enquanto nos
perguntamos qual é o sentido de nossas vidas nessa passagem
terrena.
Inicialmente, precisamos ter consciência que, sem uma saúde boa, nossa mente adoecerá mais cedo ou mais tarde. Por
isso, não podemos negligenciar pedidos, como “não deixe de
cuidar da sua alimentação e do seu sono, eles são os fatores que
determinam se a sua vida está ou não em equilíbrio”. Sabemos
que é verdade que uma pessoa que não dorme bem e não se
alimenta direito, na maioria das vezes, tem problemas psicológicos e físicos ao longo da vida.
Fazer exercícios, procurar sempre ter horários e limites para
suas atividades diárias também são extremamente fundamentais e interferem na qualidade do dia a dia. Certamente, sem
isso, você acabará bagunçando diversos setores da sua vida.
Talvez, o segredo esteja no equilíbrio de tudo, pois trabalhar
sem descanso, beber sem moderação e comer mais que deveria
são atitudes que só trarão problemas. Concorda? Embora sejam
ações simples da nossa vida, elas estão diretamente ligadas à
saúde, a qual precisamos prezar.
Qualquer profissional que lhe avaliar vai afirmar que cada
momento da sua vida precisa ser vivido no ritmo certo ou sua
saúde física e emocional se desgastará com a chegada das dificuldades. Ou seja, a conta é simples: tudo precisa estar em
equilíbrio para funcionar de maneira prática e isso serve para
todos os setores.
Aliás, confiar em si mesmo é o primeiro passo para aceitar uma vida equilibrada. Todos nós precisamos nos relacionar
bem para nos sentirmos bem, principalmente interiormente. O
amor-próprio ensina que ele só não basta, precisamos nos agradecer, nos perdoar e nos aceitar para nos livrarmos de energias
negativas que nos prendem a uma vida cheia de rancor e tristeza.
Quando cuidamos de nós mesmos, cuidamos automaticamente do mundo ao nosso redor. Fato é que nós vivemos em
um universo que é, ao mesmo tempo, gigantesco o suficiente
para nos envolver e pequeno o bastante para caber em nosso
coração. Na alma do homem está a alma do mundo, o silêncio
da sabedoria. Se pararmos para pensar, tudo em nós funciona
perfeitamente bem e em harmonia, se buscarmos por isso. Por
tanto, ser uma pessoa equilibrada é possível, embora exija dedicação diária.

PARA ENCERRAR
“Quando alimentamos mais a nossa coragem que os nossos
medos, passamos a derrubar muros e a construir pontes” - autor
desconhecido.

COLABORE O grupo G-Palhaços promove a Campanha
G-Abraço Solidário com objetivo de arrecadar alimentos
para doação para famílias em
situação de vulberabilidade
social. As doações podem ser
feitas no seguinte ponto de coleta: na Imobiliária Talita Imóveis, instalada na rua Vereador
Orlando Luvizotto, 14, Jardim
Itália, em Cerquilho. Mais informações podem ser obtidas
pelo e-mail gpalhacos@gmail.
com ou pelas redes sociais.
LIVE 2 Na segunda, 24 de
maio, às 20 horas, o farmacêutico Marcelo Tesser entrará, ao vivo, em uma live com
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, no @damanarodrigues no Instagram. Neste bate-papo, Marcelo vai falar sobre
a linha de atuação da Farmácia
São Benedito quanto aos testes da covid-19, além de como
tem buscado inovar nos negócios, na gestão financeira, no
marketing, no atendimento e
na comunicação.
LIVE 3 O vereador Cleiton
Scudeler (Cidadania) chega
para uma live com a jornalista
do Nossa Folha e criadora de
conteúdo, Damana Rodrigues,
na quarta, 26 de maio, às 20
horas, no @damanarodrigues
no Instagram, e vai revelar
como decidiu ingressar na
vida pública, quem foram seus
maiores incentivadores, além
de enumerar as dificuldades e
as superações que ele enfrentou no ambiente do Poder Legislativo e no dia a dia como
representante da população.

Bicadinhas da semana
CURSO De terça a sábado,
26 a 29 de maio, das 8 às 17
horas, o Sindicato Rural de
Tietê, sob Presidência de Tony
Persona, realizará o curso de
Artesanato com Fibras de Cana-de-Açúcar - Utilitários e
Decorativos - Técnicas, ministrado pela instrutora Rosilene
Masiero. A iniciativa é totalmente gratuita e conta com
alimentação, material e, após
a conclusão, o certificado. As
vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo
WhatsApp (15)99749-9780 ou
pelo telefone (15)3285-1244.
ALMOÇO SOLIDÁRIO O
Lions Club de Cerquilho promove Lasanha do Leão no domingo, 30 de maio, pelo formato drive-thru, a partir das
11h30 até às 14h30, na sede
do clube. A adesão custa R$50
e serve duas pessoas com lasanha, sobrecoxa e caponata.
Mais informações pelo telefone (15)99804-5156.
ESPETÁCULO A Dança Cia.
de Art, companhia de dança
oficial do Anabete Ballet, promoverá na sexta, 4 de junho,
às 19 horas, com transmissão
pelo YouTube, o espetáculo
infantil A Cigarra e a Formiga, contemplado pelo ProAC
Lab por meio do Governo do
Estado de São Paulo. Esta apresentação será transmitida em
formato de live e tem a colaboração de artistas. Para tanto,
Anabete pede que todos prestigiem este projeto artístico-cultural como forma de fortalecer a cultura e o trabalho da
companhia de dança.
LIVE SHOW Também na
sexta, 4 de junho, a partir das
20 horas, a TV Cidade Jardim
apresentará o 1º Arraiá dos
Amigos com apresentação
da jornalista Adriana Martins
(jornal Nossa Folha) e do locutor Kleber Botini e repertório
dos artistas Raphael Bessa e
Anderson Moraes em prol da
Santa Casa de Misericórdia de
Tietê. A transmissão será feita
pelo canal da TV Cidade Jardim no YouTube e TVAC.

INDICADOR
PROFISSIONAL
CIRURGIÕES DENTISTAS

DÁ-LHE, ALEMÃES Wilton Bertanha publicou o seguinte
meme para avisar os que se incomodavam com o trágico 7 a 1:
“A Alemanha anunciou 160 bilhões de Euros para universidades
e pesquisas. Na soma, agora temos o placar de 14 a 1.” Correto?
CONCORDA? José Márcio Mathias postou no Facebook uma
informação muito pertinente: “Após Ayrton Senna, o único piloto
brasileiro que, realmente, se destacou foi ‘Marco Veio’?”. Aliás,
quem nunca ouviu “taca-lhe, pau!”?
VIVA O GAÚCHO Ivone Nogueira Dordetti compartilhou uma
piada muita engraçada no Facebook: “O gaúcho chega na escola
da filha e diz para a professora: “Mas, bah tchê, vim ver o que é
esse tal de bullying que a guria disse que vem sofrendo!” A professora afirma: “Pai, isso é muito grave! Quem é a sua filha?” O
gaúcho: “Aquela menina gordinha com cabeça de capivara, dentes de coelho e cabelo de coruja sentada atrás daquela magrela
com cabelo de vassoura!” Como se afirma por aí: o fenômeno, às
vezes, começa em casa. Não é mesmo?
DOCE VIDA Os amigos do jornal Nossa Folha agradecem a
amizade e a generosidade da leitora Maria Isaura de Moraes Tinti
pelo gesto de carinho ao enviar à redação um delicioso bolo do
Restaurante Maggiorana para o café da tarde dos 62 anos deste
semanário. A equipe amou! Não sobrou nada! Aprovadíssimo!
QUEM DISSE? Mirian Cardia aproveitou as redes sociais para
fazer um desabafo ao compartilhar o post da Ana Maria Silva Brasil: “Você não precisa dar conta de tudo, você não precisa ser
supermãe, superesposa, superdona de casa, superprofissional,
supermulher, pois quando seu corpo pedir arrego vão ser poucos os que lembrarão que você tentou ser tudo em uma só! Então
ame-se e faça isso exclusivamente por si! Filho cresce, marido
vai embora, emprego você encontra outro, a casa vai sujar de
novo, mas seu emocional pode ser que não tenha uma segunda
chance.”
A VEZ DOS BOLETOS Outro meme que tem feito sucesso nas
redes sociais é este da página Humor Secreto, compartilhado por
Adão Bueno: “Lute como um boleto, porque os boletos sempre
vencem”. Esta frase tem a cara do brasileiro, hein? Quem concorda levanta a mão?
“XÔ” CORONAVÍRUS Um meme que muita gente vai se identificar foi compartilhado pela Danielle Graff e afirma o seguinte:
“Não ter apanhado o vírus até agora não significa que eu seja
imune. A mim, em 50 anos, nunca me atropelou um carro e, ainda assim, continuo a olhar antes de atravessar”. O que siginifica?
Que sejamos maduros para assumir nossas posturas na vida e
nesta pandemia. Concorda?
VIDA DE CASAL Diretamente da página Indiretas Má, a Rafaella Escagion compartilhou com o namorado Danillo Bettini um
meme bem original, ainda mais para quem está casado, namorando ou em um caso: “O segredo para o relacionamento dar
certo é um ser de boa e o outro ser virado no demônio. E adivinha
quem eu sou?”.
MEME DO CONDOMÍNIO Diretamente do quadro “Reclamação do Dia”, a dica de hoje é: “aqueles que querem ganhar dinheiro sem precisar sair de casa devem arrumar um emprego de
porteiro no prédio em que moram”. O que achou desta dica de
crescimento profissional?

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 22 de maio
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.
DOMINGO: 23 de maio
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19 horas.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA
Terça às 18h30, sem senha.
Sexta às 19 horas, sem senha.
*Sábado às 19 horas.
*Domingo às 8 e às 19 horas.
*Retirada de senhas a partir de quarta na secretaria,
das 8 às 17 horas.

Nossa Folha
Fundado em 10 de maio de 1959 . 62 ANOS
MIXPRESS COMUNICAÇÃO
Rua Lara Campos, 446, sala 6 . Centro .
Shopping Giardino . piso térreo . Tietê/SP
DIREÇÃO EXECUTIVA: Adriana da Silva Martins. MTB 30392
DIREÇÃO COMERCIAL: Joel Botega. MTB 81004
REDAÇÃO E EDIÇÃO: Damana Maria Rodrigues. MTB 41566
DIAGRAMAÇÃO: Benedito César de Godoy Guitte. DRT
46269
COLABORADORES Édie Honório, Sidnei Paladini e Guto
Paladini.
ATENDIMENTO de segunda a sexta, das 9 às 17 horas

EDIÇÃO IMPRESSA
Em artigos assinados, os conceitos são
de responsabilidade dos colaboradores.
TELEFONE (15)3282-5133 WhatsApp
E-MAIL nossafolha@fasternet.com.br
SITE jornalnossafolha.com.br

NAS COMUNIDADES

SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 11 horas.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 10 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
*Retirada de senhas às quintas das 18 às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
*Retirada de senhas aos sábados das 16 às 17h30.
Todas as igrejas estão com capacidade permitida de 25%
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EM CERQUILHO

Instaurada CE para investigar denúncia
Foram nomeados para integrar a comissão os vereadores Simone Feher Bellucci, Adriano Thibes e Vinícios Morás
A Câmara Municipal de
Cerquilho instaurou a Comissão Especial (CE) para
investigar uma denúncia a
partir de um requerimento
protocolado pela defesa de
uma jovem de 17 anos que
acusa o vereador Fúlvio Cuba
do Amaral (PSDB) de assédio
sexual.
A vítima era funcionária
de uma farmácia onde o parlamentar é o proprietário. A
defesa da jovem entrou com
um pedido requerendo a cassação e o afastamento provisório do referido vereador.
De acordo com o Poder
Legislativo, os fatos relatados serão analisados pela CE
em até 20 dias, segundo o
artigo 74, do Regimento Interno. Posteriormente, apurados os fatos, haverá um

relatório final que opinará
pelo prosseguimento ou pelo
arquivamento da denúncia.
Para a condução desta
Comissão Especial, foram
nomeados os vereadores Simone Feher Bellucci (PSDB),
Adriano Thibes (PRTB) e Vinícios Morás (Republicanos).
Caso a CE opte pelo andamento da denúncia, o vereador Fúlvio, eleito em novembro de 2020, com 785 votos
pela base aliada do atual governo municipal, corre o risco de ter o mandato cassado.
ENTENDA - Segundo a
denúncia, o vereador é suspeito de tentar abusar sexualmente de uma funcionária
de 17 anos, que trabalhava
na farmácia do político de
Cerquilho. O protocolo foi
feito pela defesa da vítima,

Divulgação

OCORRÊNCIAS

Furto em loja provoca
prejuízo de mais de R$8 mil

Estes vereadores produzirão um relatório final
que opinará pelo prosseguimento ou pelo
arquivamento da denúncia
sendo que o assédio teria
ocorrido em 31 de março
deste ano. Ainda de acordo
com o Boletim de Ocorrência

(B.O.), o vereador teria abordado a funcionária sozinha
na farmácia e tentado beijá-la.

Em Tietê, na quarta, 5 de
maio, imagens de uma câmera de segurança registraram
o momento em que uma loja
de vestuário, instalada na rua
Lara Campos, no Centro da
cidade, foi furtada.
De acordo com o Boletim
de Ocorrência (B.O.) registrado na Delegacia de Polícia, as
mercadorias levadas somam
o valor R$8.161,27. Ainda
segundo a investigação, três
mulheres são suspeitas. Porém, até o momento ninguém
foi preso. O caso segue sendo
apurado pela Polícia Civil.

Também em Tietê, na madrugada do domingo, 16 de
maio, fios e cabos de prédios
e postes públicos foram furtados no bairro Cohab. De
acordo com o B.O., os suspeitos levaram cerca de aproximadamente 30 metros de
cabo 25 milímetros e 12 metros de cabo 16 milímetros.
Segundo a Polícia Civil, os
infratores não foram identificados, mas uma chave fenda
do tipo Phillips foi apreendida. Para os policiais, a pessoa
que subtraiu os fios sabia
como fazer todo o processo.

NOVIDADE

Município de Jumirim apresenta nova identidade visual
Na semana em que completa 26 anos de emancipação
político-administrativa,
Jumirim apresentou sua nova
identidade visual. O novo conceito é inspirado no Ipê, que
acaba de ser instituído como
árvore símbolo do município,
através da Lei Municipal 827,
de 20 de abril de 2021.
O novo visual apresenta a
árvore estilizada com flores
em diferentes tamanhos e cores, representando a unidade
e a diversidade. Com design
minimalista e moderno, tem
em sua composição um tronco resistente e sólido como
signo do acolhimento. As cores são inspiradas também no
brasão da cidade com digres-

Divulgação

Design é inspirado no Ipê-Rosa que acaba de ser
instituído como árvore símbolo do município

sões do verde e do vermelho.
A nova identidade visual
tem como objetivo modernizar a comunicação entre a Prefeitura e o cidadão, facilitando
a assimilação do conteúdo, de
forma clara, concisa e objetiva.
“A comunicação eficiente
do Poder Público é direito da
população e um dever de toda
e qualquer gestão. A eficácia
desse processo de interação
comunitária passa pela qualidade visual do produto comunicado, harmonização de
signos e cores, escolha adequada de fontes, orientação
gráfico-visual que contemple
as mais modernas tendências
do design e da comunicação.
Para que a informação chegue

e seja corretamente compreendida ela precisa estar visualmente agradável e fácil de
ser lida e assimilada”, disse o
prefeito Daniel Vieira (DEM).
Vale lembrar que o Ipê-Rosa é uma árvore nativa da
América do Sul. O primeiro da
família dos Ipês a florescer
justamente no final de maio,
na data do aniversário da cidade de Jumirim, anunciando a chegada do Inverno. Há
28 espécies diferentes de Ipê
com variações de rosa que
podem chegar até o roxo. O
exuberante espetáculo da florada dura apenas cinco dias
no ano. Reconhecido pela excelente qualidade da madeira,
pode ser encontrado em todo

País, e é também utilizado
pela medicina alternativa pelas propriedades curativas.
Enquanto Ipê-Rosa acaba
de ser instituído com árvore
símbolo de Jumirim, o Ipê-Amarelo é árvore símbolo
do país desde 1961. “A ideia
é promover um encontro com
as nossas raízes. Mais do que
adotar um símbolo, nosso objetivo é fomentar o plantio e
preservação da espécie, divulgar e educar as crianças acerca da importância do Ipê para
o bioma local, bem como sua
importância histórica e cultural associada à cidade, promover atividades ambientais
e comemorativas”, explicou o
prefeito Daniel Vieira.

MEIO AMBIENTE

CIDADÃO-REPÓRTER

Projeto voluntário no Bertola promove ação de coleta de
resíduos sólidos em área verde

Moradores da Cohab relatam
desabastecimento

Os moradores do bairro
Bertola, localizado no município Tietê, integraram o projeto voluntário “Ruas Limpas,
Rios Limpos - Drenagem Urbana” ao participarem no sábado, 8 de maio, de uma ação
de limpeza com a finalidade
de coletar resíduos sólidos
descartados irregularmente
pela população, em meio à
vegetação da Área de Preservação Permanente (APP), localizada no mesmo bairro.
Segundo a coordenadora
do projeto, Jacqueline Dias,
que é engenheira sanitarista
e ambiental, esta é uma prática ainda muito comum, que
ocorre em várias áreas na cidade. “Os resíduos sólidos,
quando descartados inadequadamente, causam poluição e contaminação do solo
e do lençol freático, além de
se tornarem um problema de
saúde pública. Esse descarte sem critério, em qualquer
lugar, torna o ambiente favorável para o crescimento de

Divulgação

Ação integra o “Ruas Limpas, Rios Limpos Drenagem Urbana”
vetores, que são animais que
transmitem doenças para a
população, como vermes, ratos transmissores da leptospirose e animais peçonhentos”,
ressaltou.
No local, havia embalagens de plásticos, vidros e
pneu com água acumulada.

Lembrando que água parada
é propícia para o crescimento de larvas do Aedes aegypti, mosquito que transmite a
dengue, o zika vírus (ZKV) e a
febre Chikungunya.
Jacqueline Dias lembrou
que os resíduos sólidos, descartados nestas áreas, são

materiais que agregam grande valor para a reciclagem e
que precisam ser separados
e encaminhados para as cooperativas. “A reciclagem é um
ciclo que funciona com a contribuição de todos, ao separar
os resíduos corretamente e
estes serem submetidos aos
processos de tratamento, se
transformando em novas matérias-primas e, consequentemente, em produtos para ser
consumidos. De forma muito
simples, é possível contribuir
para movimentar esse ciclo.
Separe os resíduos orgânicos,
como restos de comida, cascas de frutas e folhagens e,
para reciclar, papelão, garrafas pet, plástico, papel, alumínio, jornal, isopor, vidro, entre
outros”, reforçou a engenheira sanitarista e ambiental.
Vale lembrar que os serviços públicos de coleta domiciliar no município atendem,
em até três vezes por semana,
os bairros, abrangendo também a área rural.

Divulgação

Moradores da Cohab entraram em contato com o Departamento de Jornalismo do
Nossa Folha para relatar a falta d’água no bairro na quinta e
sexta, 13 e 14 de maio.
De acordo com o Serviço
Autônomo Municipal de Água
e Esgoto (Samae), o motivo da
falta de água se deu em decorrência de dois rompimentos
da rede distribuidora de água
na rua Santa Cruz, próximo ao
número 1900. “Por conta dos
vazamentos, algumas localidades do bairro tiveram o abastecimento de água suspenso
temporariamente,
contudo,
o serviço retornou dentro da
normalidade após a conclusão
dos reparos na rede”, infor-

mou o Samae.
A autarquia municipal também informou que, em casos
de vazamentos ou anormalidades nas redes de água e
esgoto de Tietê, a população
precisa comunicar o problema
por meio do telefone (15)32858700.
AJUSTES - A Prefeitura de
Tietê, por meio da Secretaria
Municipal de Serviços, resolveu, na última semana, demandas relacionadas a vazão
de águas pluviais nas zonas
rural e urbana.
De acordo com divulgado pela Prefeitura, no bairro
Mandissununga ocorreu a
finalização da estrada de terra, ofertando à comunidade e
usuários condições seguras e
mais confortáveis de acessibilidade. Já no bairro Garcia,
houve a instalação de manilhas para vasão de águas pluviais. Por fim, na rua Papa João
Paulo, no bairro Paraíso, foi
construído um novo vazadouro de água.

LEI MARIA DA PENHA

DOAÇÃO

Vereador Osinaldo Oliveira quer incluir
ensino nas escolas

Elektro amplia a doação de refrigeradores
aos municípios

Divulgação

Em Cerquilho, o vereador
e professor Osinaldo Oliveira (Cidadania) apresentou na
sessão do Poder Legislativo
na segunda, 10 de maio, o
Projeto de Lei CM 10, que institui a discussão sobre a Lei
Maria da Penha nas Escolas
Municipais de Cerquilho, com
noções básicas que norteiam
a Lei Federal 11.340/2006.
Vale destacar que a Lei
Maria da Penha tornou-se o
principal instrumento legal
para coibir e punir a violência doméstica contra as mulheres no País. Além disso,
também estabelece medidas
de assistência e proteção às
mulheres em situação de vio-

lência doméstica.
O objetivo da iniciativa,
segundo o vereador, é que, se
aprovada, a nova lei servirá
como instrumento de prevenção à violência contra a mulher e, ainda, conscientizará
as crianças sobre a prevenção, o combate e a punição
contra atos de violência sofridos pela população feminina.
O projeto ainda não foi
votado, contudo, de acordo
com o próprio vereador Osinaldo, é esperado o apoio
da maioria dos parlamentares. “O projeto é importante.
Creio que não haverá objeção
para aprovação”, frisou o político do Cidadania.

A Elektro informou que
ampliou a doação de refrigeradores científicos para o armazenamento de vacinas contra
a covid-19. Os equipamentos
serão doados a todos municípios atendidos pela distribuidora nos Estados de São Paulo
e no Mato Grosso do Sul. No
final de abril, a empresa já
havia contemplado 132 municípios com IDHM menor do
que 0,74, além de unidades de
Saúde do Governo do Estado
de São Paulo. Nos próximos
meses, segundo informado,
serão entregues mais 88 refrigeradores às cidades que não
tinham sido contempladas na
primeira fase da doação. Essa

ação faz parte do Programa
de Eficiência Energética da
Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
O objetivo da ação, além
de apoiar os municípios mais
vulneráveis durante a crise na
saúde, foi reduzir o consumo
de energia e doar refrigeradores apropriados para armazenar vacinas e medicamentos.
Os modelos de refrigeradores
científicos escolhidos pela
Elektro são de fabricação nacional e tem capacidade de
280 litros, suficientes para
armazenar cerca de 18 mil
doses de 0,5 ml. As câmaras
têm temperatura programá-

vel e constante entre 2ºC e
8ºC, para o armazenamento
adequado das vacinas, e são
dotados de sensores e bateria, ferramentas que ajudam
a evitar o comprometimento
dos imunizantes.
Para contribuir com o
consumo mais eficiente de
energia pela população das
cidades beneficiadas, outra
ação integrada ao projeto é a
entrega de lâmpadas de LED
para Postos de Saúde, hospitais e consumidores residenciais de baixa renda. Nos
próximos meses, mais 88
cidades serão contempladas
nos Estados de São Paulo e
do Mato Grosso do Sul.
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HOMENAGEM

Prefeito Bruno Covas morre aos 41 anos
Em nome da cidade de Tietê, o ex-presidente da Câmara, Fernando de Souza, prestou homenagem ao político do PSDB
Fotos acervo/internet

Bruno Covas
deixou o filho
Tomas

O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, do Partido da
Social Democracia Brasileira
(PSDB), faleceu no domingo,
16 de maio, aos 41 anos. O
político lutava desde 2019
contra um câncer originado no
estômago e que, mesmo com
tratamento, se espalhou para
outras regiões do corpo, com
novos focos nos ossos e no
fígado diagnosticados recentemente.
O velório de Bruno Covas
ocorreu na Prefeitura de São
Paulo, em cerimônia restrita a
convidados. Ao fim, o caixão,
transportado em um caminhão do Corpo de Bombeiros,
passou pela Avenida Paulista,
com destino a Santos, onde o
prefeito foi sepultado.
HOMENAGEM - No domingo, 16 de maio, ano em que
marca os 20 anos do falecimento do ex-governador Mario
Covas Junior (PSDB), o jovem
prefeito de São Paulo, Bruno
Covas, veio a óbito devido a
mesma doença que matou o
seu avô.
Mais importante que escrever do político Bruno Covas, é
escrever sobre a pessoa humana e amigável. Tive a grande
oportunidade de ser seu amigo ao militarmos na juventude
do PSDB. Nós fizemos parte do
Diretório Estadual do PSDB e,
logo após isso, em 2006, Bruno Covas se tornou deputado
estadual, sendo reeleito, em
2010, como o mais votado
do Estado de São Paulo. Em
seguida, assumiu a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente no
governo de Geraldo Alckmin,
também do PSDB, lugar este
que nos proporcionou maior
proximidade.
Em 2014, quando Bruno
Covas foi eleito deputado federal, trabalhei como coordenador da sua campanha
na região de Sorocaba. Já, em
2016, fiz parte da banca do escritório de Direito Eleitoral do
advogado Anderson Pomini,
onde realizamos a campanha
dos candidatos à Prefeitura de
São Paulo. Na época, João Doria para prefeito e Bruno Covas, vice. Ambos foram eleitos.
Em 2018, Bruno Covas tornou-se prefeito de São Paulo
devido a renúncia de João Doria e, durante seu mandato,
mantivemos diversas tratativas, tanto em âmbito político
como administrativo. Além

Ricardo Nunes
assume no lugar
de Bruno Covas

disso, trabalhamos juntos na
eleição de 2018, na campanha
que elegeu João Doria governador.
Em sua forma discreta e
transparente, Bruno Covas governou a cidade de São Paulo e,
durante sua gestão, conseguiu
“arrumar a casa”, devolvendo
ao município a capacidade de
investir e promover benfeitorias para os paulistanos. Foi
através de um trabalho árduo
que fez o maior investimento
na área da Saúde, melhorando
a qualidade de vida da população. Foi justamente na área da
Saúde que o mesmo se mostrou diferenciado e disposto a
trabalhar de maneira incansável por São Paulo.
No final de 2019, ele recebeu o diagnóstico de câncer
e, mesmo realizando diversas
sessões de quimioterapia e radioterapia, não deixou de continuar seu trabalho em prol de
São Paulo.
Já em 2020, ano em que a
pandemia do novo coronavírus
fez com que conhecêssemos
os verdadeiros administradores públicos, Bruno Covas fez
excelente trabalho no combate
à covid-19 e, ao mesmo tempo,
prosseguiu com os recapeamentos que deixaram a cidade
mais bonita.
Foi durante esse período
que Bruno Covas demonstrou,
ainda mais, sua garra e determinação. Além de lutar por
sua saúde, lutou também pela
da população de São Paulo,
prestando árduo trabalho no
combate à pandemia. Mesmo
contraindo essa infecção, ele
continuou no trabalho enquanto realizava o seu isolamento.
Nós ficamos impressionados
com seu foco, força e fé.
As eleições chegaram e nós
conhecemos um Bruno Covas
hábil, leal e perseverante. Mesmo disputando uma eleição
acirrada, seguiu no trabalho
e continuou sua luta contra o
câncer. O resultado lhe trouxe
a vitória e grandes metas, que
agora serão cumpridas pelo
seu sucessor Ricardo Nunes,
do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB).
O quadro de Bruno Covas
piorou, mas, mesmo assim, ele
não se afastou da Prefeitura.
Continuou seu tratamento e
governando a cidade, dando
exemplo de garra e força. Infelizmente, veio a óbito, mas

nos deixou um legado que
jamais poderá ser esquecido:
foco para elaborar melhorias
e força para combater o novo
coronavírus e lutar contra o
câncer , além de fé em uma cidade melhor.
Bruno Covas chegou a dizer: “minha gestão tem coincidido com adversidades que jamais imaginei enfrentar. Mario
de Andrade, nosso célebre modernista, dizia que ‘o essencial
faz a vida valer a pena’. Minha

doença permitiu que eu me reencontrasse comigo mesmo.
Obrigou-me a selecionar o que
realmente importa, o que vale
a pena na vida”.
Confesso que não perdi
apenas um amigo, perdi o prefeito da maior cidade do Brasil,
um político diferente de muitos outros, simples e sem apego a cargos e, sim, pela população e por seu filho Tomas. A
Prefeitura de São Paulo é uma
máquina gigante e só estando

perto para entender sua grande complexidade. Guerreiro e
leal, Bruno Covas nos convenceu que é possível fazer uma
política transparente, verdadeira e sem ódio. Um exemplo
a ser seguido.
Descanse em paz, meu
amigo! Que Deus possa dar o
conforto necessário à sua família e, principalmente, ao seu
filho Tomas. Nós temos a missão de levarmos seu legado
adiante, sempre lembrando do

grande guerreiro que foi como
pessoa e como prefeito de São
Paulo. Nunca esquecendo da
força, do foco e da fé.
Fernando
Biscaro
de
Souza,
advogado,
vereador de Tietê (2001/2004 e
2005/2008), presidente da
Câmara (2003/2004), secretário municipal de Planejamento da Prefeitura de Tietê
(2005/2006), secretário de
Trânsito, Segurança e Defesa
Civil (2007/2008).

FALECIMENTOS
JOSÉ MARIA DA SILVA
Faleceu em Tietê, em 14 de maio, José Maria da Silva aos 68
anos. Falecido era casado com Elizabeth Aguiar da Silva e deixou
a filha Rosemeire Aparecida, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
jazigo da família.

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

CATHARINA PREZOTTO GRIGOLON
Faleceu em Tietê, Catharina Prezotto Grigolon, em 16 de maio,
aos 95 anos. Falecida era viúva de Ulisses Grigolon e deixou os
filhos Maria do Carmo, Geraldo, Pedro, Filomena, Maurício (in memoriam) e Maria Joanita (in memoriam).
ANTONIETA DE GRANDO TOMAZELLA ZAMUNER
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação, diFaleceu em Tietê, em 14 de maio, Antonieta de Grando Toma- rigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em jazella Zamuner aos 90 anos. Falecida era viúva de José Zamuner zigo da família.
e deixou os filhos Maria Heloisa, Maria Vilma, Cecília, Marlene,
Nilson, José Geraldo, Agostinho Sérgio, Cássia Regina, Marcos
LUIZ GONZAGA CASARI
Claudines e Tarcisio, além dos demais familiares. Seu corpo foi
Faleceu em Piracicaba, Luiz Gonzaga Casari, em 18 de maio,
velado no Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemi- aos 75 anos. Falecido deixou o filho Bruno, além dos demais fatério Municipal de Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
miliares.
Seu corpo foi velado no Paf Bacilli e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em jaTEREZINHA DA FONSECA ROCHA
zigo da família.
Faleceu em Tietê, em 14 de maio, Terezinha da Fonseca Rocha
AGRADECIMENTOS
aos 90 anos. Falecida era viúva de José Lopes da Rocha e deixou
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
os filhos Eva, Adão, Antonia, Lurdes, Neusa, José, Neide, Roseli e
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceRosivaldo, além dos demais familiares.
ram aos funerais.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
jazigo da família.
GUSTAVO ALVES PONTES
Faleceu em Tietê, em 15 de maio, Gustavo Alves Pontes aos
91 anos. Falecido era casado com Maria José de Oliveira Pontes
e deixou os filhos Luiz Gustavo, Marcelo e Claudete, além dos
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
jazigo da família.
JOÃO BATISTA PIRES
Faleceu em Tietê, em 16 de maio, João Batista Pires aos 65
anos. Falecido era casado com Eugênia Alves Mion Pires e deixou
os filhos Tatiane, Tais e Tiago, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
jazigo da família.
MARIA HONORIA ANTONIALLI
Faleceu em Tietê, em 16 de maio, Maria Honoria Antonialli aos
90 anos. Falecida era viúva de Hermenegildo Antonialli e deixou
os filhos Cleide Aparecida, Jaci Eliselma, Sergio Luis, Valdir (in
memoriam) e Maria Terezinha (in memoriam).
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,

FALECIMENTOS
MARIA APARECIDA DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 14 de maio, Maria Aparecida da
Silva, aos 59 anos. Falecida era casada com José Carlos Ferreira da Silva e deixou o filho Rodrigo, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

e deixou os filhos Baldoino, Margarida, Mireia, Jesse James e
Miriam (in memoriam) além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Grupo de Paula e, após recomendação dirigiu-se ao cemitério Municipal de Conchas, sendo sepultado em jazigo da família.
WILIAN CITRONI
Faleceu em Piracicaba, em 18 de maio, Wilian Citroni, aos
73 anos. Falecido era casado com Maria José Ferrari Citroni e
deixa os filhos Wilian, Cícero e Cristiane, além dos demais familiares. Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal
de Cerquilho.

MARIA ESTEVES NUNES DOS SANTOS
Faleceu em Sorocaba, em 14 de maio, Maria Esteves Nunes dos Santos, aos 69 anos. Falecida era viúva de Antonio
Soares dos Santos e deixou os filhos José Geraldo, Admilson,
Vaninho, Rosania, Rosilene, Mauro e Edson, além dos demais
familiares.
Seu corpo foi velado no no Velório Municipal de Cerquilho
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque de CerFaleceu em Piracicaba, em 19 de maio, Ana Maria da Conquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ceição Silva, aos 83 anos. Falecida deixou os filhos Leda, Manoel, Ednaldo, Telma, Rosilda, Antonio, Paulo e Belmiro (in
JUDITE DA SILVA PONTES TOZI
memoriam) além de demais familiares.
Faleceu em Sorocaba, em 15 de maio, Judite da Silva Pontes
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Cerquilho e,
Toso, aos 86 anos. Falecida era viúva de Argante de Polizier após recomendação dirigiu-se ao Cemitério Municipal de CerTozi e deixou os filhos Adalberto, Vânia e Maria Antônia, além quilho, sendo sepultada em jazigo da família.
dos demais familiares.
AGRADECIMENTOS
Seu corpo foi velado no Grupo de Paula e, após recomendaAs famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
ção dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultamanifestações de pesar recebidas e a todos que comparecedo em jazigo da família.
ram aos funerais.
CLAUDIO DE OLIVEIRA
Faleceu em Piracicaba, em 16 de maio, Claudio de Oliveira,
aos 74 anos. Falecido era casado com Lourdes Aparecida de
Oliveira e deixou os filhos Marcelo, Cristiane e Natália, além
dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
IVANILDE LEITE DA SILVA
Faleceu em Botucatu, em 17 de maio, Ivanilde Leite da Silva, aos 54 anos. Falecida era casada com Aparecido Gomes
da Silva e deixou os filhos David, Danieli e Daiane, além dos
demais familiares.
Seu corpo foi velado em sua residência, em Conchas, e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sendo sepultado em jazigo da família.
MÁRCIO DE JESUS SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 17 de maio, Márcio de Jesus Silva
aos 42 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
ANTONIO FOGE
Faleceu em Pardinho, em 17 de maio, Antonio Foge, aos
96 anos. Falecido era casado com Mercedes de Quadros Foge
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

Creci 59.273

www.moreliimoveis.com.br
VENDEM-SE

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

ALUGAM-SE

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

IMÓVEIS À VENDA
l Casas no Bonanza.
l Casas no Centro.
l Lotes no Clube de Campo.
l Lote em Condomínio.
l Lotes no Bonanza.
l Lotes na FAIT (vários).
l 22.000m² e 7.500m² de
galpão em Tietê.
TODOS COM PREÇOS ESPECIAIS

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.
MASCULINO: Marceneiro / Motorista de
Caminhão / Mecânico de Manutenção / Auxiliar de Produção / Serviços Gerais / Área Administrativa / Expedição.
FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP
/ Compras / Financeiro / Área Fiscal / Assistente de T.I. / Área Comercial / Expedição /
Gerente Financeiro / Fiscal.

SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

INFÂNCIA FELIZ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os associados da Infância Feliz para a Assembleia Geral Extraordinária no sábado, 29 de maio de
2021, no horário abaixo indicado:
1ª convocação: 9h30 - 2ª convocação: 10 horas.
Pauta: Reforma do Estatuto Social
Tietê/SP, 21 de maio de 2021
Ana Martha Suguita Pasquali - presidente

OPORTUNIDADES

Municípios oferecem vagas de emprego
Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura disponibiliza vagas de operador de
máquinas (com experiência ou
curso de operação de máquinas de médio e grande porte,
disponibilidade de hora extra
e serviço noturno); serviços
gerais (PCD); marceneiro (com
experiência em móveis sob
medida); instalador de esquadrias; eletricista de manutenção (2º grau completo, com
experiência e disponibilidade
para trabalhar em turnos); mecânico de manutenção (2º grau
completo, com experiência e
disponibilidade para trabalhar
em turnos); operador e programador de torno CNC (com
experiência e condução própria); torneiro mecânico (com
experiência e condução própria); vendedor (2º grau completo, sexo masculino ou PCD);
vendedor comercial; pedreiro;
soldador; mecânico (com experiência em máquinas pesadas,
agrícolas e empilhadeira); auxiliar de mecânico; auxiliar de
limpeza (masculino); empregada doméstica; área comercial
(com experiência no setor de
confecção); recepcionista; controle de qualidade (com experiência no setor de confecção);
e costureira piloteira.
Os interessados devem levar o currículo no Balcão de
Empregos, localizado na rua
Presidente Kennedy, 23, Centro, em Tietê. O telefone para
contato é o (15)3285-2887.
A Reciclagem de Tietê tem
vaga para auxiliar de escritório, com conhecimento em
pacote Office; e motorista categoria D, MOPP será um diferencial.Os interessados devem
enviar currículo para o e-mail
gerente.comercial@reciclagemtiete.com.br
Também em Tietê, a Avícola Dacar tem vaga para auxiliar
de segurança do trabalho com
conhecimento em Informática.
Não é necessário ter curso específico na área de segurança.

Arquivo Nf

Os interessados devem enviar
currículo para o e-mail gabriela.martins@avicoladacar.com.
br.
Ainda em Tietê, o grupo
Cancian oferece oportunidade para técnica em nutrição
e açougueiro. O e-mail para
envio do currículo é o recursoshumanos@cancianrefeicoes.com.br.
Já a Coocerqui de Tietê
contrata açougueiro, com experiência na função; sub-líder
de açougue, com experiência
mínima de um ano; e jovem
aprendiz de açougue, com
idade entre 18 e 24 anos. Os
interessados devem cadastrar
o currículo no site coocerqui.
selecty.com.br ou enviar pelo
e-mail recrutamento@coocerqui.com.br.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate) tem
vagas para estagiários de nível
superior em Segurança do Trabalho e Psicologia e vaga para
estágio nível técnico ou superior a partir do segundo semestre de Enfermagem. Também disponibiliza vagas para
açougueiro/repositor,
com
experiência em supermercado;
operador de máquinas CNC,
com experiência e disponibilidade de horário; dobrador de
chapas, com experiência e disponibilidade de horário; auxiliar de cozinha PCD; cozinheiro chefe; médico-veterinário;

operador de retroescavadeira;
fonoaudiólogo, com registro
CRF; torneiro mecânico e fresador; técnico de instalação;
auxiliar de instalação, com Ensino Médio completo; assistente administrativo; biomédico;
assistente contábil; assistente
de Departamento Pessoal, com
ensinos técnico ou superior;
profissional de Departamento
Fiscal, com experiência comprovada; auxiliar de farmácia,
com curso na área; operador
e programador de torno CNC,
com experiência e condução
própria; torneiro mecânico,
com experiência e condução
própria; expedidor; operador
têxtil; mecânico de manutenção; eletricista de manutenção;
meio oficial montador hidráulico; soldador, com conhecimento em solda mig, tig e eletroldo; mecânico automotivo;
vendedor externo; açougueiro;
líder e sub-líder de perecíveis,
com experiência e CNH B.
Os interessados devem encaminhar o currículo para o
e- mail cate@cerquilho.sp.gov.
br ou preencher a ficha pessoalmente na avenida Corradi Segundo, 380, no Centro.
O telefone para contato é o
(15)3284-5652.
O Memorial Jardim do
Éden tem vagas disponíveis
para profissionais de Cerquilho para trabalhar como auxiliar de escritório e vendedor
externo com noções básicas

de Informática, organização
e equilíbrio emocional, boa
comunicação, disponibilidade
para aprender e habilitação
para dirigir. Os currículos devem ser enviados para o e-mail
vagas.jem@outlook.com.br.
Também em Cerquilho, a
Trescal tem vaga disponível
para vendedor externo. É necessário ter disponibilidade
para viagens, habilitação B e
experiência na área. O currículo deve ser enviado para o
e-mail curriculo@gero.com.br.
A Casa do Construtor tem
oportunidades para moradores de Cerquilho que possuem
disponibilidade para início
imediato. Há vaga para motorista entregador e recepcionista. Interessados devem enviar
currículo para cerquilho@casadoconstrutor.com.br.
A Lupus contrata vendedor
com experiência e auxiliar de
desenvolvimento técnico. Necessário ter conhecimento em
Invetor, Auto Cad 2D, desenho
técnico mecânico e instrumentos de medição. O e-mail para
envio do currículo é o rh@lupuslubrificacao.com.br.
Também em Cerquilho, a
confecção Enjoy Kids tem três
vagas disponíveis para costureira de interloque e 12 vagas
para costureira de máquina
reta. Interessados devem enviar currículo para o e-mail camilo.enjoykids@outlook.com
ou ligar para (15)3284-1783 ou
(11)99600-9940.
A Coocerqui de Cerquilho
também oferece oportunidades de emprego para fiscal de
prevenção e perdas, desejável
experiência na função; líder
de perecíveis, com experiência
mínima de dois anos; sub-líder
de perecíveis, com experiência
mínima de um ano; estagiário
de Segurança do Trabalho; e
Jovem Aprendiz de açougue,
com idade entre 18 e 24 anos.
Os interessados devem cadastrar o currículo no site coocerqui.selecty.com.br.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Kiko, um cão de porte pequeno, extremamente
dócil, carinhoso e perfeito para companhia. Está vacinado e
vermifugado. Seu tutor faleceu e ele não tem mais onde ficar.
Mais informações pelo WhatsApp (15) 99739-3002 ou pelo
miaujude.com.
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João Pedro viveu a última temporada como desafio
Atua como goleiro da equipe e, embora pela idade a categoria indicada fosse a Juvenil, o atleta já integra a categoria Adulto
João Pedro Dal Colletto
Modanezi é o trigésimo sexto
entrevistado do jornal Nossa
Folha na série especial dedicada aos atletas do handebol,
comandados pelos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo
Prado.
Nascido em 9 de março de
2004, na cidade de Piracicaba, é filho de Ector Modanezi e Selma Mara Dal Colletto
Modanezi e estuda no colégio
Absoluto Anglo.
Atua como goleiro e, atualmente, integra a categoria
Adulto, mas, pela idade, a indicada seria a Juvenil.
Desde seu ingresso no
handebol, já conquistou o
Vice-campeonato da categoria Juvenil da série Ouro da
Liga de Handebol do Estado
de São Paulo (Lhesp) e o Vice-campeonato da Categoria Adulto da Série Prata da
Lhesp, além de terceiro lugar
dos Jogos Regionais Categoria Adulto e terceiro lugar na

Arquivo pessoal

Copa Lhesp.
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define
no handebol?
JOÃO PEDRO - Enquanto
atleta no handebol, eu me defino como um jogador esforçado e que tenta contribuir,
ao máximo, com o desempenho da equipe dentro das
quadras.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve alguma influência?
JOÃO PEDRO - Após assistir vários treinos e competições, fui me apaixonando
pelo handebol, até que decidi
me iniciar no esporte. Se tive
alguma influência? Sim, da
minha prima Nicoly.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
JOÃO PEDRO - Durante uma partida estando em

jogo.
NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?
JOÃO PEDRO - Apesar de
ter adquirido muita experiência, um dos meus maiores
desafios dentro do handebol
ocorreu na última temporada
disputada por eu ter jogado
em uma categoria acima da
minha idade.

João Pedro é filho de Ector e Selma e
estuda no colégio Absoluto Anglo
quadra, o que mais eu amo
é quando tenho um bom desempenho na minha posição,
principalmente ao defender
um arremesso de sete me-

tros, por exemplo.
E o que eu mais odeio é
quando a equipe não tem um
bom desempenho e, em razão disso, perdemos aquele

NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
JOÃO PEDRO - Fábio e
Gustavo são duas pessoas
de grande importância para
mim, tanto dentro quanto
fora das quadras.
Dentro das quatro linhas,
eles nos possibilitam nos tornarmos mais competitivos,
sempre procurando nos aprimorar.
Fora das quatro linhas,

são pessoas fenomenais, que
nos direcionam para um caminho digno, para nos tornamos pessoas melhores e mais
justas.
NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
JOÃO PEDRO - Além de
uma melhor qualidade e
perspectiva de vida, o handebol me proporcionou conhecer pessoas de diferentes estilos e personalidades, além
de novas cidades, o que me
deixa boas lembranças.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
JOÃO PEDRO - Minhas
expectativas em relação às
competições pós-pandemia
vão poder voltar a treinar e
competir o mais breve possível, do jeito mais normal
possível.

VOLEIBOL

Para Ana Luiza, o empenho é a qualidade necessária em quadra
O jornal Nossa Folha prossegue com a série de entrevistas com as atletas do voleibol
de Tietê, treinadas por Gera
Foltran. Por ordem de sorteio,
a quadragésima entrevistada é
a Ana Luiza Giovaneti.
Nascida em 16 de julho
de 2007, esta tieteense é filha
de Mauricio Luis Giovaneti e
de Maria das Graças Santos
e tem dois irmãos: Thayla
Drussula Beluzzo e Gilberto
Beluzzo Júnior.
Estuda no colégio Objetivo e, como iniciante na equipe
do voleibol, atua em todas as
posições na quadra e, ainda,
não possui títulos.
Seu ídolo do voleibol é a
ex-jogadora da Seleção Brasileira, Fernanda Venturini.

Arquivo pessoal

NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma única
frase?
ANA LUIZA - O sucesso é
consequência de erros e acertos.

NOSSA FOLHA - Um momento desanimador em quadra?
ANA LUIZA - Foram os
erros que cometia em alguns
exercícios.

NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
ANA LUIZA - Quando eu
era pequena, meu pai Mauricio jogava vôlei e eu o acompanhava nos jogos. A influência veio dele.
NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
ANA LUIZA - Em meu entendimento, a principal qualidade é o empenho.

NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz nas quadras?
ANA LUIZA - Para mim,
todos os momentos dos saques em quadra.

NOSSA FOLHA - Qual a importância do professor Gera
Foltran?
ANA LUIZA - Ele representa o fundamento e o ensino tanto para mim quanto
para as minhas colegas.
Ana Luiza tem 13 anos e é filha do
Maurício e da Maria das Graças

NOSSA FOLHA - Quem é o

seu maior adversário?
ANA LUIZA - Eu mesma.
NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
ANA LUIZA - Dedicação,
esforço, atenção e motivação.
NOSSA FOLHA - O que tem
aprendido com a pandemia?
ANA LUIZA - Que pequenas coisas do dia a dia fazem
falta e que, anteriormente,
não dava o devido valor.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior sonho?
ANA LUIZA - Ser independente e ter sucesso na minha
carreira, futuramente.

ATLETISMO

DESTAQUE

59º Treinão da Ecort será realizado na
manhã deste domingo

Isis Simonetti integra a Seleção Feminina
de Vôlei Sub-20 e deve jogar em Mundial

A Equipe de Corredores de
Rua de Tietê (Ecort) realiza o
59º Treinão neste domingo,
23 de maio, e conta com a participação de atletas de Tietê e
de municípios vizinhos.
Vale lembrar que, nesta
data, o percurso será de 6,4
quilômetros e, de 12,8 quilômetros, para quem desejar realizar duas voltas.
A Ecort ressalta que a saída será da praça dr. Elias Garcia, em frente ao Bradesco, no
Centro, priorizando todas as
medidas sanitárias.
O próximo treinão ocorrerá no fim do mês de junho.
Equipe Ecort tem
atletas de Tietê e
municípios vizinhos

Divulgação Ecort

Nesta semana, a Seleção
Brasileira Sub-20, treinada
pelo técnico Hairton Cabral,
realizou sua apresentação no
Centro de Treinamento de Voleibol em Saquarema, no Rio
de Janeiro. Os treinamentos
terão como objetivo a disputa
para o Campeonato Mundial,
que ocorrerá na Holanda e na
Bélgica, no período de 9 a 18
de julho deste ano.
Vale ressaltar que Isis Simonetti, de Tietê, integra a
equipe. “Estar novamente na
Seleção Brasileira é uma alegria imensa, principalmente
neste período tão difícil.Tenho
certeza que não só eu, mas todas as atletas se doarão ao máximo para representar o País.
As minhas expectativas são

as melhores, pois, somos um
grupo que já se conhece, então
isso ajudará no entrosamento.
Espero aproveitar cada momento e absorver ao máximo
os ensinamentos”, disse.
Em 2018, Isis Simonettichegou no Barueri e jogou por
dois anos com a equipe técnica
do tricampeão olímpico José
Roberto Guimarães.
No início de 2020, foi para
o Esporte Clube Pinheiros, de
São Paulo, onde esteve também na última Super Liga
Feminina. Já jogou em três
campeonatos brasileiros pela
Seleção Paulista, assim como
esteve na Seleção Brasileira,
em 2018, no Campeonato Sul-americano na Colômbia, obtendo a 3ª colocação.

Divulgação
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Onde Anda Você?

Dema Foresto
faleceu aos 83 anos
Em 14 de janeiro de 2020,
falecia, em Tietê, aos 83
anos, Valdemar Lázaro Silvestrim Foresto, o conhecidíssimo Dema Foresto. Pelo
nome de registro poucos
iriam saber, mas pelo apelido popular, tudo muda.
O filho de Amadeu Foresto e Maria Silvestrim Foresto nasceu em 15 de abril
de 1936 no bairro Mandissu-

nunga, em Tietê. Naquelas
terras, cresceu e formou sua
família. Como Dema mesmo dizia: “Neste chão tenho
plantadas as minhas raízes”.
Casado
com
Cacilda,
Dema teve quatro filhos: Laércio, Laís, Lislene e Lucilene,
além dos quatro netos Taís,
Débora, Camila e Luan.
O dono do Clube e Pesqueiro Dema Foresto sempre
gostou de esporte, principalmente do futebol. Além
de atleta, tornou-se diretor
e técnico do América, assim
como colaborador de clubes
esportivos da cidade. Na década de 1980, foi um dos idealizadores na linha de frente
da construção do novo estádio do Vermelhinho da Barra Funda, hoje denominado
“Guerino de Liziér Vidotto”.
Ali fazia parte de um grupo de esportistas formado
por Guerino de Leziér Vidotto, Francisco Cândido, Alcides Bazellotto, Geraldo Paladini, João Brandolize, Renato
Demarchi, Hermelindo Demarchi, André Buffo, Osvaldo
Ferraz da Silva, Manoel Fernandez, entre outros nomes.
Como zagueiro, Dema
jogou no antigo campo do
América, na época em que
eram promovidos campeona-

tos internos. Naquele espaço, foi campeão pelo Estrela
Vermelha. Também integrou
times de bairros, como Mandissununga e Areião, e fez
parte do início da agremiação
da Associação Motociclística
Atlética (AMA).
Dema contava que, na sua
época de atleta, era fascinante
ver jogar craques como Gico,
Lula, Vitório, Bi, Xixico, Cláudio, Cadi, Valtinho, Machia e
muitos outros. Também recordava, com admiração, do
técnico Ângelo Uliana, que
agitava o meio esportivo.
Já afastado dos campos,
Dema não perdia o pique.
Com toda sua disposição,
sempre fazia questão de
abrir o Clube e Pesqueiro
Dema Foresto para receber
esportistas de Tietê e região.
Naquele espaço, reunia grande público para acompanhar
os campeonatos realizados
por lá. Além disso, no auge
dos bailes de forró, comandou o público que lotava o
salão do seu espaço todo fim
de semana.
Passado pouco mais de
um ano dessa perda irreparável, espero que estas simples palavras possam trazer
algum conforto para a família de Dema Foresto, pois é

Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE EM 1968
Em pé: Felinho, Oswaldo, Golhardo, Santim, Bufinho, Dema e Bolão
Agachados: Borgui, Edno, Flávio, Zica, Brás, Conhaque e Bebeto
difícil saber o que expressar.
Mas uma coisa é certa!
Por toda sua alegria, Dema
para sempre viverá através
das muitas lembranças marcantes, seja no esporte ou no
clube que leva seu nome.
Descanse em paz, grande

palmeirense!
PIADINHA DA SEMANA
- O caipira tenta convencer o
compadre a ir trabalhar em
São Paulo:
- “Vamos lá, Zé! Em São
Paulo a vida é melhor!”
- “Vou não! Lá tem muito

bandido!”
- “Zé, em São Paulo, o dinheiro corre adoidado!”
- “Mais um motivo para
eu não ir. Aqui que ele fica
parado eu não vejo nem a
cor, imagina esse danado
correndo!”

NESTE SÁBADO

NOVO CONVÊNIO

IRPF 2021

Live trará dicas para um
pedal seguro e saudável

Cerquilho assina convênio
para uma nova academia

Contribuintes têm até dia 31
para entregar declaração

A Prefeitura de Cerquilho,
através das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de
Esportes, Turismo, Lazer, Juventude e Eventos, realiza live
com dicas para um pedal seguro e saudável neste sábado, 22
de maio, às 14h30.
A transmissão será por
meio do Facebook da Prefeitura e terá a participação do

O prefeito de Cerquilho,
Aldo Sanson (PSDB) esteve na
segunda, 10 de maio, no Palácio dos Bandeirantes, para assinatura de um convênio com
o Governo do Estado de São
Paulo. Desta vez, vinculado à
Secretaria de Esportes.
Na ocasião, foi anunciada
uma academia ao ar livre para
Cerquilho, a qual deve ser ins-

O prazo final para a entrega da declaração de Imposto
de Renda 2021 vence na segunda, 31 de maio. Inicialmente, deveria ser entregue até 30
de abril, mas o prazo acabou
prorrogado devido à pandemia da covid-19.
Vale lembrar que o contribuinte que perder a data terá
que pagar multa de 1% sobre

Corpo de Bombeiros do Médio
Tietê, que prestará orientações sobre primeiros socorros,
além da nutricionista Thalita
Battistucci com dicas de nutrição pré e pós-treino.
A proposta é a de levar
orientações de especialistas
para quem encontrou no ciclismo uma opção de diversão
e de atividade física.
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talada na avenida Flamboyant.
“A ideia é tornar o espaço
um grande complexo de lazer
e esporte para a população.
Também iremos adquirir, com
verba própria da Prefeitura,
mais uma academia ao ar livre,
para ser instalada em outra
praça pública (ainda sem local
definido)”, comentou o prefeito Aldo Sanson.

o imposto devido ao mês, com
valor mínimo de R$165,74 e
máximo de 20%
É obrigado a declarar quem
recebeu mais de R$28.5589,70
de renda tributável no ano
passado. Quem recebeu o auxílio emergencial e teve uma
renda (sem somar o benefício)
superior a R$22.847,76 também deve declarar.

EM CERQUILHO

Conselho Tutelar realiza
curso de capacitação
Para ressaltar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes, a Prefeitura de
Cerquilho, com apoio do Conselho Tutelar, realizou, nos
dias 12 e 13 de maio, curso de
capacitação continuada para
profissionais de diferentes setores da administração pública, como a Educação, a Assistência Social e a Guarda Civil
Municipal (GCM).
Os palestrantes foram Sônia Bonfanti, assistente social
especialista em violência doméstica contra criança e ado-

lescente, ex-conselheira tutelar e ex-conselheira municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente em Campinas; e
Reinaldo Balbino, coordenador do Fórum de Conselheiros
Tutelares da Macrorregião de
Campinas.
Na abertura, esteve presente o prefeito Aldo Sanson
(PSDB), que destacou a importância do trabalho de cada
profissional em sua área de
atuação, junto à prevenção, ao
combate e ao acolhimento de
crianças e adolescentes, vítimas de violência.

8 Sexta-feira, 21 de maio de 2021

Nossa Folha . 62 anos

Sexta-feira, 21 de maio de 2021

jornalnossafolha.com.br

9

ANIVERSARIANTES

Rosangela Almeida
comemorou aniversário
na segunda, 17 de maio,
e recebeu o carinho dos
familiares e amigos

A mãe Nilza, as irmãs
Débora e Priscila e toda
família parabenizaram
Vitor Pilon Bengozi na
terça, 18 de maio

Mateus Gardenal Neto
assoprou velinhas na
quarta, 19 de maio, junto
da esposa Nathália e das
filhas Marina e Helena

Pedro Bispo Silva
celebrou mais um ano de
vida na quarta, dia 19,
com a esposa Jurema e
os filhos Diego e Allan

Ramiro Souza (Junior
Bola) aniversariou
ontem, 20 de maio, ao
lado da esposa Rosa, da
filha Graziele e família

Célia Carniel Nunes
rasga folhinha neste
sábado, dia 21, com o
marido João e os filhos
João Vitor e Iule

Kiko Uliana muda de
idade nesta sexta, 21,
ao lado da esposa
Eurides, das filhas, dos
netos e de toda a família

Luana Carolina Soares
vira o calendário hoje,
dia 21, e brinda com o
marido Rodrigo, a filha
Rafaela e familiares

Os pais Tadeu e Neide,
a família e os amigos
felicitam Luana Moreli
Uliana pela nova idade
nesta sexta, 21 de maio

Lucas Humberto Camilo
receberá o carinho da
esposa Ana Paula, dos
filhos e de toda a família
nesta sexta, 21 de maio

Maíra Bortoletto será
parabenizada hoje, dia
21, pelos pais Cida e
Palmiro, pelas irmãs e
pelo marido Gustavo

Tony Carvalho
brinda aniversário hoje,
21 de maio, junto da
esposa Juliana, dos
filhos e dos familiares

Antonio José Nicolosi
(Cuca) comemora mais
um ano neste sábado,
22 de maio, junto da
esposa Nilza e família

Carlos José apaga
velinhas neste sábado,
22 de maio, ao lado da
esposa Susie, do filho
Francisco e familiares

O marido Beto e os
filhos Gabriela e Ivan
parabenizam Cidinha
Zaia Rocha neste sábado,
22 de maio

Claudia Citroni completa
nova idade neste sábado,
dia 22, e brinda a data
com os pais Nestor e
Maria e toda a família

Elis de Campos celebra
mais um ano de vida
neste sábado, 22 de
maio, na companhia dos
pais Erika e Jeferson

Jairo Pakes aniversaria
neste sábado, dia 22, ao
lado da esposa Carolina
Marson, dos pais, dos
irmãos e familiares
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Kelly Coan receberá
os cumprimentos dos
pais, dos irmãos e dos
sobrinhos neste sábado,
22 de maio

Lucas Henrique Dordetti
Ribeiro brinda nova
idade neste sábado, 22,
na companhia dos pais,
das irmãs e familiares

Maria Luiza (Malu) faz
aniversário na quarta,
22, ao lado da mãe Dani
Pestana, do pai Márcio
Módolo e toda a família

Natan Thomé aniversaria
amanhã, dia 22, com
os pais Marisa e Moacir,
os irmãos Taisa e Flávio
e a sobrinha Kananda

As filhas Julia e Letícia,
os familiares e os amigos
felicitam Roberta Polli
pela nova idade neste
sábado, 22 de maio

Alfredo Melaré Neto
festeja mais um ano de
vida neste domingo, 23,
junto da esposa Miqueli
e da filha Antonella

Elaine Bueno de
Camargo receberá os
parabéns dos familiares
e amigos neste domingo,
23 de maio

Ewerton Fragnani vira o
calendário no domingo,
dia 23, ao lado da esposa
Daniella e das filhas
Ana Maria e Ana Lara

Katia Rocha apaga
velinhas no domingo,
dia 23, na companhia
dos filhos Bruno e
Fabrício e do namorado

Letícia Camargo ganha
beijos e abraços do
marido Deivid, dos pais
e dos familiares neste
domingo, 23 de maio

Maria Inês Foltram
recebe os cumprimentos
especiais pelo seu
aniversário neste
domingo, 23 de maio

Ryan Alves dos Santos
assopra velinhas neste
domingo, 23 de maio,
ao lado do pai Fabiano
Santos e toda a família

Adriano Fidelis vira o
calendário na segunda,
24 de maio, junto da
esposa Carina, da filha
Manuela, da família

O marido Cassiano e os
filhos Pedro e Isabela
parabenizam Camila Cica
por mais um ano de vida
nesta segunda, dia 24

Camila Saconi brinda
aniversário segunda, 24
de maio, na companhia
do marido Diego Zalla e
de toda a família

A esposa, os filhos,
as noras e os netos
felicitam Carlos Alberto
Poggi pela nova idade na
segunda, 24 de maio

Flavia Zanetti
rasga a folhinha nesta
segunda, 24 de maio,
junto do marido Ju
Bellucci e dos familiares

Leonardo Servelin Pizzol
vira o calendário na
segunda, 24 de maio,
junto da esposa Ana
Laura e da filha Helena

Lucas Takeo Kumakawa
Osaki recebe o carinho
e os parabéns especiais
dos familiares e amigos
na segunda, 24 de maio

Bolo da segunda, 24
de maio, é para Marli
Leardini, que festeja a
nova idade entre os
filhos e os familiares

Marcos Vidotto Filho
aniversaria na segunda,
dia 24, e brinda a data
com os pais Marcos e
Selma e toda família

Neide Cristina Spezoto
assopra velinhas na
segunda, 24 de maio,
e recebe o carinho da
família e dos amigos

Rinaldo Pasquotto
(Pascotinho) celebra
mais um ano de vida na
segunda, 24 de maio,
junto dos familiares

Ronaldo Antonio Candeias
vai mudar de idade na
segunda, 24, ao lado
da esposa Priscila e das
filhas Flaviana e Catarina

Stela Marcon Mazzer
recebe os parabéns do
marido Fábio, dos filhos,
dos pais e da família na
segunda, 24 de maio

O marido Valter, as filhas
Daniella e Graziella,
as netas e os genros
felicitam Zéza Consorte
na segunda, dia 24

Ana Luiza Carvalho
Santos apaga velinhas
na terça, 25 de maio,
na companhia dos pais
Milene e Wagner

Ariane Belucci vira o
calendário na terça,
25 de maio, e comemora
com o namorado Glauder
e toda a família

César Capelini festeja
mais um ano de vida
na terça, 25 de maio,
ao lado da esposa
Nice e dos filhos

Estela Sanchez-Malo
Biscaro aniversaria ao
lado dos filhos Igor e
Henrique, do namorado e
família na terça, dia 25
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ANIVERSARIANTES

Flávia Gaiotto Melaré receberá os parabéns do
marido Félix, dos filhos Enrico e Giuliano, da mãe
Virma, do irmão dr. Fábio, da cunhada Patrícia, dos
sobrinhos e demais familiares na terça, dia 25.
Receba as felicitações do pessoal do Nosss Folha!

Jefferson da Silveira
Carvalho Júniormuda de
idade na terça, 25, com
os pais Jefferson e Tere e
as irmãs Helena e Isabela

Lilian Massucatto
recebe os cumprimentos
especiais do filhos e dos
familiares na terça,
25 de maio

Luis Spezzotto
comemora nova idade na
terça, 25 de maio, junto
da namorada Eliana e
dos familiares

Maria Fernanda Luvizotto
festeja aniversário na
terça, 25 de maio, ao
lado dos pais Roberta e
Célio e do irmão Mário

Osvaldo Ferraz de
Campos (Pampinha) será
festejado na terça,
dia 25, pela esposa
Cleane e pelas filhas

Otávio Foresto Luvizotto
assopra velinhas na
terça, dia 25, ao lado
dos pais Felipe e Juliana
e de toda a família

Os pais Margarete e
Marco, a irmã Giulia e
a família parabenizam
Pedro Bazelotto na
terça, 25 de maio

Pedro Cassandre brinda
aniversário com os pais
Ana Lúcia e Wellington,
a irmã Luiza e familiares
na terça, 25 de maio

Os pais Marcus e
Graziela e familiares
felicitam Rafael Bruning
Maimoni pelo aniversário
na terça, 25 de maio

Vanderlene Sandei
brinda aniversário na
terça, 25 de maio, e
recebe as felicitações da
família e dos amigos

Daniel Luís Landucci
vira o calendário na
quarta, dia 26, ao lado
do filho, da namorada,
dos pais e da família

Divani Coan aniversaria
na quarta, dia 26, com
o marido Odair, os
filhos, noras e os netos
Matheus, Marina e Murilo

Erick Biagioni festeja
nova idade na quarta,
26 de maio, junto da
esposa Samira e das
filhas Maria e Helena

Gabriela de Campos
receberá os parabéns
do namorado Deniz, da
família e dos amigos na
quarta, 26 de maio

Lucas Stefani Janeiro
comemora 11 anos na
quarta, dia 26, com os
pais Evelise e Fabiano e
a irmã Ana Laura

Bolo da quarta, dia 26,
será para Murilo
Tirabassi, que comemora
a data com a esposa
Mariana e familiares

Rafaela de Melo Peruca,
filha de Marcos Peruca e
Erika de Melo Peruca e
irmã do Lucas, faz quatro
anos na quarta, dia 26

Rozi Lopes celebra
mais um ano de vida na
quarta, 26 de maio, ao
lado do noivo Robson
Moraes e familiares

Tomás Martelini Proença
comemora 13 anos na
quarta, 26 de maio, com
os pais Fabiana e Murillo
e o irmão Lucas

Zuleica Leite
festeja aniversário na
quarta, 26 de maio, na
companhia do namorado
e dos familiares

Ana Paula Carvalho vira
o calendário na quinta,
27 de maio, e recebe o
carinho dos familiares
e dos amigos

Angelo Piovezane
assopra velinhas na
quinta, 27 de maio, com
os pais Angelo e Patricia
e toda a família

A esposa Maria Isabel
e familiares felicitam
Eugênio Zanetti Paulin
(Faulin) pelo aniversário
na quinta, 27 de maio

Guilherme Zampaulo
Galavote faz aniversário
na quinta, 27 de maio,
ao lado dos pais Nilson e
Michele e familiares

Lidia Maria Mendes
Gonçalves Foresto rasga
folhinha na quinta, 27,
e brinda com o marido
Afonso e a filha Sofia

Luiz Saccon festeja nova
idade na quinta, dia 27,
na companhia da esposa,
do filho, da nora e de
toda a família

Maria Isaura de Moraes
Tinti recebe os parabéns
do filho Sandro, do neto
Rafael e da nora Michele
na quinta, 27 de maio

Sílvio Sérgio Ometto
festeja nova idade na
quinta, 27 de maio,
junto da esposa Maria
Cecília e dos filhos

23 DE MAIO

EM TIETÊ

Padre Bigão completa 34 anos de sacerdócio
A homenagem de hoje é
para Reinaldo Norberto da
Graça Tristão, ou simplesmente padre Bigão, que completa 34 anos de sacerdócio
neste domingo, 23 de maio.
Nascido em Piracicaba, em
26 de junho de 1952, o filho
de Lázaro Francisco Tristão
e Benedita Cassimiro Tristão
estudou no Seminário Santa
Terezinha de Tietê, cursou
Filosofia na PUC, em Campinas e formou-se em Teologia, no Itesp, em São Paulo.
Bigão é um padre que
também foi esportista e brilhou na equipe do AMA,
da cidade de Tietê,
no
período de 1975 a 1982.
O religioso, que tornou-se
um goleiro ágil e habilidoso,
ganhou amigos e conquistou
admiradores em Tietê. Inclusive. Quem viveu a época áurea
do AMA sabe que meu homenageado foi um goleiro que tinha habilidade, ficava próximo
ao gol o tempo todo e não se
desviava do foco.
Era muito útil, pois pedia
em campo a necessidade da

equipe se comunicar e colaborar com ele.
Vale destacar que este sacerdote não brilhou apenas
em Tietê. Padre Bigão também
passou pelo MAF Futebol Clube (o Leão da Paulista) e por
todas as categorias de base do
XV de Piracicaba e, quando estava prestes a ser incluído no
elenco profissional, chegando
a ficar no banco de reserva por
duas vezes, sua vida mudou e
a vocação religiosa falou mais
alto.
O jornal Nossa Folha e
toda comunidade tieteense parabenizam o padre Bigão pelos
anos de uma vida consagrada
a Deus, fazendo do seu trabalho diário um instrumento de
amor ao próximo, que se renova a cada dia. Que o senhor
continue sendo um fiel mensageiro da Palavra de Deus e que
Ele lhe dê sempre muita força,
saúde e coragem para que possa continuar conduzindo seu
trabalho com a generosidade e
com desprendimento que possui, acolhendo, sobretudo, os
mais humildes.

Divulgação

Programação da Santíssima
Trindade começa hoje
Com o tema “Santíssima
Trindade: Poder que sustenta,
luz que dissipa as trevas, amor
que nos une num só coração”,
começam a novena e a solenidade das festividades da Paróquia Santíssima Trindade, em
Tietê.
Nesta sexta, 21 de maio, 1º
dia da novena, ocorrerá missa,
às 19 horas, com o padre Rosivaldo Motta, que fará a bênção
pela Saúde.
Neste sábado 22 de maio,
haverá missa, às 19 horas,
quando o padre Santo Cândido dará a bênção para a Juventude.
Neste domingo, 23 de
maio, será realizada solenidade de Pentecostes com missa,
às 19 horas, com a presença
do padre Pedro Paulo Dal Bó,
que dará a bênção do sal e das
velas.
Na segunda, 24 de maio, a
missa das 19 horas terá o padre Valdir Machia Serafim e a
bênção da água.
Na terça, 25 de maio, o pa-

dre Fábio Pereira Silva celebrará a missa, às 19 horas, com a
bênção do Santíssimo Sacramento.
Na quarta, 26 de maio, haverá missa, às 19 horas, com o
padre Samuel Soares e bênção
da carteiras de trabalho.
Na quinta, 27 de maio, será
a vez do padre Thiago Queiroz
Alves rezar a missa das 19 horas, que terá bênção dos pães.
Na sexta, 28 de maio, a
missa das 19 horas contará
com o padre Rafael Paulino
de Moraes e terá bênção das
casas. Pede-se para levar as
chaves ou objetos residenciais.
No sábado, 29 de maio, às
19 horas, o padre Santo Cândido celebrará missa e fará bênção das famílias.
No domingo, 30 de maio,
ocorrerá a solenidade da Santíssima Trindade com missas
às 8 e às 10 horas, celebradas
pelo padre Santo Cândido. Às
19 horas, a cerimônia solene
terá a presença de Dom Júlio
Endi Akamine.
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Nossa Folha . 61 anos

BODAS

Lucio e
Solange

Regina e
Tasso

Níobe e
José Carlos

Fabiano e
Alessandra

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Lucio Netto Rodrigues Paes
e Solange Regina Cajali Paes brindaram 14
anos de amor e cumplicidade na quarta, 19 de
maio, na companhia dos familiares.
O pessoal do jornal Nossa Folha envia as
felicitações pelas Bodas de Quartzo Rosa!

Em Tietê, Maria Regina Camargo de Sousa
Campos e Tasso de Sousa Campos festejarão
55 anos de união hoje, 21 de maio, ao lado
dos filhos Tasso Neto e Ana Beatriz, da nora
Ericka, do genro Waldir e das netas Anna Laura e Marina. Parabéns pelas Bodas de Jadeíta!

Em Tietê, Níobe Moreto Coan e José Carlos
Coan vão completar 34 anos de matrimônio
neste sábado, 22 de maio, junto das filhas Luísa e Ana Júlia e família.
Recebam as felicitações do pessoal do jornal Nossa Folha pelas Bodas de Espodumênio!

Em Tietê, Fabiano Bernardes e Alessandra
Bernardes celebrarão 17 anos de casados neste sábado, 22 de maio, com as filhas Ana Laura e Ana Beatriz e familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de Verdelita!

Manoel e
Carol

Guilherme e
Keila

Edem e
Odila

Edson e
Maria Helena

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Manoel David Korn de Carvalho e
Ana Carolina de Oliveira brindarão sete anos de
amor e cumplicidade na segunda, 24 de maio,
na companhia dos filhos Anna Frida e Manequinho e familiares. O pessoal do Nossa Folha envia as felicitações pelas Bodas de Citrino!

Em Tietê, Guilherme Santarém e Keila
Coan Santarém festejarão 18 anos de união
na segunda, 24 de maio, ao lado dos filhos
Sara e Gabriel. Seguem do jornal Nossa Folhaos parabéns pela comemoração das Bodas de
Pérola de Quartzo Rutilado!

Em Cerquilho, Fausto Edem Ricon e Odila
Aparecida Correa Ricon completarão 48 anos
de matrimônio na terça, 25 de maio, junto dos
filhos Andrea, André Murillo, Anderson Felipe e
Andressa e família. O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Olho-de-Gato!

Em Tietê, Edson Rodrigues Ribeiro e Maria
Helena Pujol Monteiro Ribeiro celebrarão 30
anos de casados na terça, 25 de maio, e receberão o carinho dos filhos Junior e Guilherme
e da família. Seguem do jornal Nossa Folha os
parabéns pelas Bodas de Pérola!

Paula e
dr. Pedro

Valdir (Ico) e
Ide

Pablo e
Samanta

Milena e
Ivan

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Paula Ballardini Souza Campos e
dr. Pedro Souza Campos brindarão 36 anos de
amor e cumplicidade na terça, 25 de maio, na
companhia dos filhos Mássimo e Paulo e dos
familiares. O pessoal do Nossa Folha envia as
felicitações pelas Bodas de Calcedônia!

Em Cerquilho, Valdir Grando (Ico) e Ide Fernandes Grando festejarão 37 anos de união na
quarta, 26 de maio, ao lado do filho Vitor e
dos familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns
pelas Bodas de Pérola de Heliodoro!

Em Porto Feliz, Pablo Civitella e Samanta
Holtz de Camargo completarão três anos de
matrimônio na quarta, 26 de maio, junto do
filhos Léo e família.
O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal
pelas Bodas de Green Gold!

Em Jumirim, Milena Contó Viana e Ivan
Gustavo Ribeiro Viana celebrarão nove anos
de casados na quarta, 26 de maio, com a filha
Marina e familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de Pedra-da-Lua!

Zacarias e
Clarice

Valter e
Celita

Isnard e
Alcídia

Junior e
Tamara

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Zacarias Simão e Clarice Tonon
Simão brindarão 48 anos de amor e cumplicidade na quarta, 26 de maio, na companhia dos
filhos Anderson e Leandro e das noras Sheila
e Nádia. O pessoal do Nossa Folha envia as
felicitações pelas Bodas de Olho-de-Gato!

Em Tietê, Valter Goldoni e Celita Fleury
Madeira Goldoni festejarão 54 anos de união
na quinta, 27 de maio, ao lado dos filhos Moacir e Celitinha, do genro Paulo, dos netos e
familiares. Seguem do jornal Nossa Folha os
parabéns pelas Bodas de Opala de Fogo!

Em Tietê, Isnard Benedito Bonadia e Alcídia completarão 60 anos de matrimônio na
quinta, 27 de maio, com os filhos Paschoal e
Sandra e família.
O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal
pelas Bodas de Diamante!

Em Tietê, Valter Forlevize Sotilo Junior e
Tamara Montanham celebrarão quatro anos
de casadosna quinta, 27 de maio, com o filho
Arthur e familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns
pelas Bodas de Cristal-de-Rocha!
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Conheça quem foi Luiz de Campos Paladini
Além de fotógrafo, este tieteense fundou o Cine Clube São Luiz, do qual tornou-se presidente, e esteve ligado ao Clube Aerodesportivo
Em 19 de janeiro de 2015,
Tietê despedia-se de um dos
mais importantes e ilustres
cidadãos. Morria, aos 89 anos,
em decorrência de um câncer,
Luiz de Campos Paladini, fotógrafo que tanto contribuiu
com a história da “Cidade Jardim” através de seus registros
fotográficos.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e sepultado no Cemitério Municipal. Paladini deixou a esposa Berta e
os filhos Mirna, Sidnei e Guto,
além dos demais familiares.
Nascido em 30 de agosto
de 1925, Paladini era filho de
João Paladini e Joveniana Ferraz de Campos. Seu primeiro
casamento foi com Natalina
Pereira, com quem teve dois
filhos: Luiz Carlos (in memoriam) e Mirna. Divorciado, em
1971, casou-se com Berta Nocheli Paladini, com quem teve
os filhos Sidnei e Luís Augusto
(Guto).
Iniciou seus estudos no
Grupo Escolar “Luiz Antunes”,
em 1933, mesma época em
que aprendeu com o tio o ofício de barbeiro e cabeleireiro,
no qual trabalhou por mais de
18 anos.
Em 1949, passou a trabalhar como fotógrafo, quando
ingressou em um curso de
capacitação no então Jornal

Arquivo NF

Paladini faleceu em 19 de janeiro de 2015,
em Tietê, aos 89 anos
Diários Associados e, naquele
local, chegou a conhecer Assis
Chateaubriand. Em 1960, nomeado correspondente do Jornal Folha de São Paulo, prestou
serviços por mais de 30 anos.
Junto do padre Lúcio Floro
Graziosi, em 1963, fundou o
Cine Clube São Luiz, do qual
foi presidente por um ano.

Após, surgiu a Empresa Paulista de Cinemas, tornando-se
seu gerente de 1964 a 1968.
No ano de 1973, participou da Diretoria para fundar o
Clube Aerodesportivo de Tietê, sendo seu presidente por
mais de 16 anos e formando
mais de 100 pilotos. Com seu
trabalho árduo, conseguiu, em

1974, adquirir a aeronave PP-rto.
Por mais de oito anos, representou o Consulado Americano,
projetando
filmes
culturais em Tietê, Cerquilho
e Laranjal Paulista. Realizou
diversas exposições fotográficas, focalizando Tietê e seu
passado histórico. Possuidor
de notável coleção, projetou,
por diversas vezes, filmes do
seu arquivo, da Tietê antiga,
restaurando e demonstrando
o carinho pela sua gente e sua
história.
Sempre presente nas atividades culturais, sociais e
desportivas do município, foi
um divulgador emérito nos veículos de comunicação, como
o jornal Nossa Folha, sendo
homenageado em diversas
ocasiões, como o melhor correspondente do município.
Também colaborou com o Museu “Cornélio Pires”, doando
fotos antigas para o acervo.
Como presidente do Clube Aerodesportivo, doou área
para a construção e instalação
da oficina de manutenção de
aviões da Empresa Silvio Lecioli, o que permitiu dar novo
impulso à atividade aeroviária
no municipio de Tietê.
Em 18 de dezembro de
1998 recebeu da Câmara Municipal de Tietê a Medalha Pi-

rapora de Curuçá. Já, em 25 de
janeiro de 2004, recebeu da Diretoria do Aeroclube uma sala
com um simulador de voo em
seu nome.
Foi homenageado em vida,
tendo seu nome batizado o
viaduto da Rodovia Antônio
Romano Schincariol (SP-127)
por meio de Projeto de Lei de
2004, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo. Também emprestou seu nome a uma sala da
Casa da Cultura “Benedito
Pedro Silvestrin”, além de ser
homenageado com um portal
fotográfico no prédio do Poder
Legislativo e demais homenagens na tradicional Semana
Cornélio Pires.
Em outubro de 2014, o
Cemitério Jardim do Éden de
Tietê lhe prestou homenagem
enquanto cidadão tieteense e
fotógrafo, inserindo seu nome
como identificação da primeira
alameda, situada na quadra X.
No mesmo ano, no município
foi instituída a Semana Luiz de
Campos Paladini, que deveria
ser realizada pelas Secretarias
Municipais sempre em agosto,
mês do seu aniversário.
É pelo seu trabalho fotográfico que hoje se tem devidamente registrada e catalogada boa parte da história do
povo paulista. Definitivamen-

te, o legado deixado por esse
cativante e talentoso fotógrafo
lhe faz eterno.
LUTO OFICIAL – Na época, o prefeito de Tietê, Manoel David, decretou luto oficial
de três dias no município por
conta da morte do fotógrafo
Luiz de Campos Paladini. Com
o luto, a bandeira do município permaneceu hasteada a
meio mastro até 23 de janeiro.
Manoel David justificou
que a morte de Luiz de Campos
Paladini é muito triste para ele
e, também, para toda a cidade.
“Tietê perde um dos ícones de
sua história. Luiz Paladini foi
alguém que trabalhou, incansavelmente, ao longo de toda
sua vida, sempre fazendo que
o amor por suas origens refletisse em seu trabalho.
Ao longo de décadas, registrou todos os grandes momentos de nossa cidade com todo
carinho e orgulho. Tenho certeza que seu legado será reconhecido pelas próximas décadas, pelas próximas gerações.
Muito obrigado por toda a valorosa contribuição que deixa
para todos como exemplo de
pessoa, profissional e de tieteense. Que Deus lhe receba de
braços abertos e que, agora,
passe a registrar os grandes
momentos aí de cima”, finalizou o prefeito, na época.

ESPAÇO ABERTO

BATE-PAPO

Deus está atento em tudo

Perfil entrevista
Márcia Casari

Por Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e educador
Divulgação

Em 1963, após a morte de
C. S. Lewis, famoso escritor
britânico em Oxford, na Inglaterra, em uma capela, seus
colegas e amigos se reuniram
com o propósito de homenageá-lo. Em especial, porque
sua obra alimentou “as chamas da fé e da imaginação
de crianças e de estudiosos”.
No momento do ofício fúnebre, Austir Farrer, teólogo
e filósofo inglês, seu amigo
bem próximo, recordou aos
presentes que ele respondia
à mão a cada uma das cartas dos seus leitores. Ainda

destacou: “Sua atitude característica para as pessoas em
geral era de consideração e
respeito” e “ele pagou (...) o
elogio de prestar atenção às
suas palavras”.
O comportamento de
Lewis teve como referência a
atenção divina aos seus filhos
quando dialogam com ele. No
Salmo 66, ao enfrentar uma
fase de muitas dificuldades,
o autor gritou por Seu socorro. Mais tarde, agradeceu
pelo auxílio, quando escreveu: “(...) Deus me tem ouvido
e me tem atendido a voz da
oração” (Salmo 66:19). Dessa
maneira, o homem contemporâneo pode sentir como o
salmista: “Bendito seja Deus,
que não me rejeita a oração,
nem aparta de mim a sua graça!” (Salmo 66:20).
Na verdade, em horas de
grandes turbulências existe a
completa atenção divina. Isso
recorda o tempo da Idade
Média, quando os fazendeiros guardavam suas colheitas até o aparecimento do
inimigo no horizonte. Então,
buscavam refúgio com seus
familiares nas cidades fortificadas, com o objetivo de

receber proteção contra os
ataques. Durante gerações,
a famosa “Carcassonne”, na
França, construção no século
V A. C., ofereceu segurança
aos romanos, gauleses, visigodos, francos e franceses.
De forma similar, os filhos
de Deus usufruem constantemente do cuidado divino.
Por isso, o livro de Provérbio
diz: “Torre forte é o nome do
Senhor, à qual o justo se acolhe e está seguro” (Provérbios
18:10). O vocábulo “seguro”
significa “estabelecido no
alto fora de perigo”. Assim,
“em bons e maus momentos,
Deus é o nosso lugar seguro
de descanso”.
Há inúmeros problemas
que fazem o sono desaparecer nas madrugadas, sem
proporcionar um descanso
calmo e sereno. Em muitas
situações, a insônia tem sido
provocada por pensamentos
ansiosos, de enorme preocupação ou mesmo de culpa. É
nessa hora que o Rei Davi no
Salmo 4 pode ajudar, porque
pediu misericórdia a Deus
para atender sua prece: “Responde-me quando clamo, ó
Deus da minha justiça; na

angústia, me tens aliviado;
tem misericórdia de mim e
ouve a minha oração” (v.01).
Ele recordou da atenção divina quando suplicou por proteção – “O Senhor me ouve
quando eu clamo por ele”
(v.03). Ainda por cima, encoraja: “(…) consultai no travesseiro o coração e sossegai”
(v.04.).
Enfim, quando as pessoas concentram suas mentes
na bondade, na misericórdia
e no amor divino por seus
filhos, descansam na Sua
proteção. Então, poderão declarar: “Em paz me deito e
logo pego no sono, porque,
Senhor, só tu me fazes repousar seguro” (v.8). Mesmo
quando não conseguem dormir, naquelas noites angustiantes, Deus proporcionará
tranquilidade e paz aos seus
corações, porque está atento
a tudo.
Joani Corrêa Prestes,
mestre em Letras, professor
e educador. E-mail: jcprestesedu@hotmail.com - Twitter:
@teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição do jornal traz o ilustre
cidadão João Hipólito de Souza Campos, conhecido como
Joanico Batista, figura honrada
e bondosa da época.
Tornou-se um fazendeiro
progressista e tão reconhecido
que jamais se ouviu de alguém
qualquer palavra que o desabonasse.
No livro: “Na terra de Cornélio Pires, sua história, sua
gente e seus causos e seus
apelidos, do escritor Euclydes
Camargo Madeira, seu nome
é citado com o devido merecimento.
Nascido em 13 de agosto
de 1880, na Fazenda Boa Vista,
em Laranjal Paulista, era filho
de Francisco Antonio de Souza
Campos (Nhô Chiquinho) e de
Ana Cândida de Souza Campos (Nhá Nicota), sendo o se-

gundo entre 10 filhos.
Além de delegado de polícia e fazendeiro das propriedades conhecidas como Boa
Vista e Santo André, em Laranjal Paulista, tornou-se tropeiro
e saía em comitiva para compra e venda de muares.
Joanico Batista residiu
sempre na rua Lara Campos,
no Centro, em Tietê. Seus filhos com Capitulina Ferraz
Gomide: Juracy casada com
Dante Milanelo, Joaquim Bento
(Bentico) casado com Lourdes
Sartorelli, João Baptista (Zico)
casado com Beatriz Páscoli e
Maria Celina (Cila) casada com
Alexandre Wesguerber Netto.
Por hábito ou mesmo por
capricho, Joanico Batista conseguia criar situações imprevisíveis, como aliás, continua
sendo o dom dos Souza Campos.

Acervo Nossa Folha

Arquivo pessoal

Márcia Casari nasceu, em 27 de setembro de 1958, em
Tietê, da união de Felisberto Casari e Ana Martins Casari. É
divorciada e tem uma filha, a Melina Casari Paludetto. Trabalha como servidora municipal da Prefeitura de Tietê, atuando
como escriturária na administração do Cemitério.
Eu sou? Feliz.
Sinônimo de beleza? A natureza.
Cantor e cantora? Chico Buarque e Elis Regina.
Ator e atriz? Tony Ramos e Glória Pires.
Sonho? Conhecer o Louvre ou Museu do Louvre, o maior
museu de arte do mundo e um monumento histórico em Paris,
na França.
Amor? Compreensão e tolerância.
Solidão? Não me assusta.
Deus? Meu refúgio.
Religião? Católica.
Filme? Dom Quixote. É um dos maiores clássicos de literatura mundial e já rendeu dezenas de adaptações para a TV e
cinema.
Sonho de consumo? Um jardim bem grande.
Defeito? Sou muito brava.
Qualidade? Coração mole.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Minhas plantas.
Qual o livro de cabeceira? Bíblia.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seria bailarina clássica.
Momento da vida para repetir? O nascimento da minha
filha Melina.
Alegria? Quando conquistei minha casa própria.
Tristeza? As perdas da família.
Decepção? Não crio expectativas.
Receita contra o tédio? Música.
Tem saudades do quê? Da minha juventude.
Amizade é? Essencial.
Um(a) amigo (a) especial? Christina Gelol.
Uma palavra que riscaria do vocabulário? Rancor.
Ídolo? Ídolo, não tenho. Bob Dylan.
Frase? “Temos o dever de deixar este mundo melhor do
que encontramos”.
Nota dez para: a empatia.
Nota zero para: a falsidade, preconceito.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe
Ana Martins Casari.
Planos para o futuro? Espero conseguir me aposentar.
Recado? “Seja sempre você, sempre!”
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AQUEÇA SEU FIM DE SEMANA
Vinhos e Espumantes

com até 16% de desconto.
Confira as condições.
Estoque limitado. Imperdivel!
Vino di Vita - 15 anos com o melhor sabor para sua vida.

COVID-19

Profissionais da Saúde e da Educação são vacinados
A imunização ocorrerá nesta sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas, no ginásio municipal “Acácio Ferraz”, em Tietê
Em Tietê, a Secretaria Municipal de Saúde e Medicina
Preventiva, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica, vacina nesta sexta,
21 de maio, no ginásio municipal “Acácio Ferraz”, profissionais da Saúde e da Educação,
em dois horários.
Das 8 às 12 horas, serão vacinados com a primeira dose
da vacina contra a covid-19
os profissionais da Saúde, que
ainda não foram imunizados
com a primeira dose. Neste
caso, é necessária a apresentação dos documentos de RG,
CPF, comprovante de endereço
e autorização impressa do sistema de inscrição.
Das 13 às 16 horas, será a
vez dos profissionais da Educação com a segunda dose da
vacina, assim como os que ainda não receberam a imunização em primeira dose.
Em Cerquilho, a Secretaria
Municipal da Saúde segue com
a vacinação contra a covid-19
em pessoas com 50 anos ou
mais que tenham comorbidades.
De acordo com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura,
pessoas que pertencem ao
público-alvo da campanha e,
ainda, não tomaram a primeira dose da vacina, podem ir ao
drive-thru no Centro de Eventos “Cidade das Rosas” de segunda a sexta, das 8h30 às 12
horas ou das 13h30 às 16h30.
Para a aplicação, é obrigatório apresentar uma cópia do
documento pessoal com foto e
CPF, cópia do comprovante de
residência e declaração médica original, que tenha o CRM
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Hoje, profissionais da Educação serão imunizados
com a primeira dose e outros com a segunda
do médico e que comprove a
doença.
VACINÔMETRO - Conforme vão chegando novas doses
das vacinas contra a covid-19
enviadas pelo Governo do Estado, Tietê, Cerquilho, Laranjal Paulista e Jumirim seguem
avançando na imunização da
população.
Em Tietê, até ontem, 20 de
maio, somando todo o público-alvo da vacinação, 12.591 do-

ses já tinham sido aplicadas;
em Cerquilho, eram 13.669;
em Laranjal Paulista, 9.600; e
em Jumirim, 938.
Estes dados foram publicados na página do Vacinômetro
do Governo Estadual. Importante ressaltar, ainda, que os
números relacionados aos municípios paulistas podem ser
acompanhados diretamente
no site vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Os números relacionados
aos novos casos de covid-19
continuam a subir e seguem
divulgados pelas Secretarias
de Saúde de Tietê, Cerquilho,
Jumirim e Laranjal Paulista.
Até ontem, 20 de maio, o
município de Tietê registrava
2.381 casos confirmados e tinha 2.132 curados e 182 em
recuperação. A quantidade de
mortes era de 60. Segundo boletim divulgado à imprensa, na
Santa Casa de Misericórdia de
Tietê, tinham sete pacientes internados e nenhum intubado.
Já Cerquilho acumulava 4.212 casos confirmados,
3.642 curados e 479 em recuperação. O número de mortes
seguia em alta com 91 óbitos.
Na cidade de Jumirim,
os casos confirmados de covid-19 somavam 365 pessoas,
tendo 313 curados, 70 em recuperação e cinco mortes.
Já Laranjal Paulista registrava até ontem, 20 de maio,
4.308 casos confirmados, com
3.682 pacientes curados, 549
em recuperação e 77 óbitos.
O Estado de São Paulo registrou ontem, 20 de maio,
3.147.348 casos de covid-19
durante toda a pandemia e
106.437 óbitos.
HOSPITALIZADOS - Vale
lembrar que nesta quarta, 19
de maio, a taxa de ocupação
de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) por pacientes
graves com covid-19 está
em 79% no Estado. O total
de internados em UTIs era
de 10.129 em todo o Estado,
com outros 11.983 pacientes
em vagas de Enfermaria.

INFLUENZA

Dia D ocorre neste sábado
nas UBSs de Cerquilho
Neste sábado, 22 de maio,
a Secretaria Municipal de Saúde de Cerquilho realizará o Dia
D de Vacinação contra a gripe,
atendendo os grupos prioritários da primeira e segunda
etapas.
Para garantir um atendimento rápido e evitar filas,
no sábado, das 8 às 16 horas,
todas as Unidades Básicas
de Saúde, exceto a UBSF São
Francisco, estarão abertas e
também será realizado um drive-thru no Centro de Eventos
“Cidade das Rosas” com vacinação exclusiva contra a gripe.
O público-alvo nesta etapa
serão as gestantes, puérperas
(até 45 dias após o parto), trabalhadores da Saúde; idososcom 60 anos ou mais e crianças até cinco anos. As UBSs,
exceto UBSF São Francisco e
São José, vacinarão exclusivamente as crianças.
É obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação e documentos pessoais e/
ou profissionais que comprovem que integra o grupo prioritário para a vacina.
Também é importante destacar que, as pessoas que estão no grupo prioritário para
a vacinação contra gripe e covid-19, devem priorizar a vacina contra o novo coronavírus.
Além disso, é fundamental
respeitar o intervalo mínimo
de 14 dias entre as aplicações

de cada vacina.
NÚMERO DE CASOS - Em
Tietê, até 19 de maio, segundo
a Vigilância Epidemiológica,
eram 642 casos notificados de
dengue, sendo 319 deles confirmados, 141 descartados e
182 à espera do resultado dos
exames. No município, a maior
parte dos focos do mosquito
Aedes aegypti concentra-se
nos bairros Paraíso e Bonanza.
Em Cerquilho, a atualização do boletim mais recente
da dengue indica 342 suspeitos, 137 positivos (sendo 98
autóctones e 39 importados)
e 12 pacientes aguardando
exames. Entretanto, o bairro
que mais apresenta casos hoje
é o Parque das Árvores, que
representa cerca de 80% dos
casos confirmados registrados
até o momento.
Em Jumirim, segundo o
último Boletim Epidemiológico, foram registrados quatro casos de dengue, sendo
todos importados, enquanto
dois munícipes aguardam resultados.
PULVERIZAÇÃO - A Prefeitura de Tietê, por meio da
Secretaria de Serviços, atua na
pulverização das áreas verdes
e de prédios e espaços públicos. De acordo com o secretário Luiz Gonzaga Carniel, a
pulverização ocorre em todas
as regiões da cidade desde 23
de março.

PLANO SÃO PAULO

Estado mantém fase de transição até 31 de maio
O governador do Estado de São Paulo, João Doria
(PSDB), anunciou na quarta,
19 de maio, a prorrogação da
fase de transição do Plano São
Paulo até 31 de maio nas 645
cidades do Estado. A partir da
terça, 1º de junho, o Governo
de São Paulo iniciará uma nova
fase de gestão da pandemia,
com ampliação do horário de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais até as 22
horas e a testagem rápida de
pessoas sintomáticas.
Até 31 de maio, os estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings podem funcionar das 6 às 21 horas. O
mesmo expediente é seguido
por serviços como: restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias,
clubes e espaços culturais
como cinemas, teatros e museus. A partir de 1º de junho,
o horário permitido será das
6 às 22 horas.
Para evitar aglomerações,
a capacidade máxima de ocupação nos estabelecimentos
liberados será limitada em
40% a partir da segunda, 24
de maio. Já em 1º de junho,
a capacidade máxima passa a

Divulgação

ser de 60%.
Continuam liberadas as
celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e
espaços religiosos, desde que
seguidos rigorosamente to-

dos os protocolos de higiene
e distanciamento social.
Dentro do Plano São Paulo, o toque de recolher continua, das 21 às 5 horas, assim como a recomendação de

teletrabalho para atividades
administrativas
não-essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de
trabalhadores do comércio,
serviços e indústrias. A partir

de 1º de junho, o toque de recolher será das 22 às 5 horas.
De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, o modelo
da testagem rápida para sin-

tomáticos nos municípios foi
recomendado pelo Centro de
Contingência do coronavírus.
Ainda segundo divulgado,
hoje já tem disponível um
novo modelo de teste antígeno, que permite um trabalho
de controle maior da pandemia e que é fundamental, já
que houve tantos atrasos no
cronograma nacional de vacinação.
Ainda de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado, toda
a frente de testagem e monitoramento da transmissão
vai incluir essa estratégia de
distribuição de testes rápidos para Prefeituras e metas
de testagem. E os municípios
deverão ter a estratégia de
monitoramento de contatos
atualizada e a testagem em
ambientes privados.
Vale lembrar que nesta
quarta, 19 de maio, a taxa de
ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) por pacientes graves com covid-19
está em 79% no Estado. O total de internados em UTIs era
de 10.129 em todo o Estado,
com outros 11.983 pacientes
em vagas de enfermaria.

MULTA POR AGLOMERAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

Decreto atualiza valores de penalidade
em casos de aglomeração

De 25 a 28 de maio, município realizará
a entrega do kit merenda

O governador João Doria
(PSDB) determinou o aumento
substancial do valor das multas em casos de aglomeração
e realização de eventos, que
venham a infringir as medidas
restritivas para impedir a propagação da covid-19.
As penalidades podem chegar até a R$290,9 mil, conforme Decreto 65.671, publicado
no Diário Oficial do Estado.
O decreto já está em vigor e sobrepõe-se à legislação
municipal, portanto, as novas
penalidades devem ser aplicadas pelos fiscais da Vigilância
Sanitária em todos os municí-

A Prefeitura de Cerquilho,
através da Secretaria Municipal de Educação, da Central de
Alimentos e do Conselho de
Alimentação Escolar (CAE), informou que a terceira entrega
do kit merenda ocorrerá, de 25
a 28 de maio, conforme prevê
a programação das escolas.
O kit merenda é um direito
de todos os alunos matriculados em escolas municipais. Entretanto, não é uma cesta básica. Trata-se de um kit referente
à refeição que o aluno faria, se
as aulas estivessem ocorrendo
presencialmente, durante cerca de 20 dias de aula em um

pios paulistas, incluindo Tietê.
As multas são graduadas em razão do tamanho da
aglomeração, seguindo uma
escala que vai de 100 a 10 mil
pessoas. Nas infrações envolvendo aglomeração inferior
a 100 pessoas, a multa varia
de R$14.545 a R 29.090. Para
eventos que reúnam de 100
até 500 pessoas, os valores
aplicados são de R$29.119,09
a R$87.270. Já no caso de aglomerações superior a 500 pessoas, a penalidade fica entre
R$87.299,09 a R$290.900.
Na hipótese de reincidência, a multa será cobrada em

dobro, observando-se o limite
máximo legal. Além disso, a
penalidade de interdição poderá ser aplicada, de imediato,
pela autoridade sanitária, nos
termos do artigo 115 do Código Sanitário do Estado.
O decreto prevê, ainda, que
a aplicação de três sanções de
interdição, no período de um
ano, pode levar à interdição
definitiva do estabelecimento.
Também cabe ao fiscal da Vigilância Sanitária a aplicação
da pena de prestação de serviços à comunidade, de modo
alternativo ou cumulativo às
demais sanções.

mês.
Para evitar aglomerações
e seguir com os cuidados e as
orientações da saúde, cada escola se organizará e orientará
os dias que cada turma deverá
retirar o kit. Na dúvida, a orientação é entrar em contato com
a escola. O uso da máscara no
dia da retirada é obrigatório
e a Prefeitura recomenda que
cada responsável leve sua própria caneta. Já as famílias que
necessitam de apoio social
para garantir segurança alimentar devem buscar pelo Departamento de Assistência Social, através do (15)3384-3921.

PODER LEGISLATIVO - Na
segunda, 17 de maio, por meio
de requerimento, o vereador
Dé Santos (Podemos) requereu
que o Poder Executivo ofereça
informações sobre a distribuição do kit merenda em Cerquilho.
No requerimento, Dé Santos cobrou o Poder Executivo
sobre a quantidade de alunos matriculados por unidade escolar e, ainda, solicitou
quantos alunos por unidade
tiveram interesse em receber
o kit merenda. Em relação às
sobras, também questionou a
quantidade e a destinação.
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ANIVERSÁRIO

26 anos de Jumirim tem
programação online
A Prefeitura de Jumirim, através da Secretaria de Cultura, Esportes, Turismo e Lazer preparou uma programação de aniversário online para comemorar os 26 anos de
emancipação, com participação exclusiva
da dupla sertaneja Rick & Renner.
Nesta sexta, 21 de maio, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Prefeitura, às
8h30, haverá um ato cívico e o lançamento
oficial do hino a Jumirim. Na mesma data,
a partir das 20 horas, ocorrerá a live show
com Os Pratas da Casa, Família Silva, Banda
a Música ao Seu Alcance, Sertanejão com Valéria Santos, Rege Moraes e Waguinho Silva.
Neste sábado, 22 de maio, às 16 horas,
a dupla sertaneja Rick e Renner participa da
comemoração com uma live show transmitida pelo canal oficial do Youtube dos artistas.
Neste domingo, 23 de maio, às 11 horas,
a comemoração se encerra com uma live
show do Rodrigo & Fabinho, transmitida
pelo Facebook da Prefeitura.
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