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COVID-19

Municípios iniciam vacinação
Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista receberam os primeiros lotes e os profissionais de Saúde já começaram a ser imunizados
Divulgação PMT, PMC, PMJ e PMLP
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HISTÓRICO - As doses da vacina CoronaVac, enviadas pelo Governo do Estado para a imunização dos profissionais de Saúde, chegaram a Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista e, nestas cidades, os primeiros imunizados foram Vera Lucia Catto, Gisele
de Oliveira Silva, Jailson Soares dos Reis Jr., Patrícia Almeida Noqueli, Nanci Helena e Fabiana Rovai Garpelli.
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Editorial

Agende-se

A palavra é respeito!

NOVIDADE As lojas Coocerqui passaram a atender em
novo horário nas unidades de
Cerquilho, Boituva, Tietê e Porto Feliz. Agora, as compras podem ser realizadas de segunda
a sábado, das 7h30 às 21 horas e, aos domingos, das 8 às
19 horas.

No dicionário, respeito é definido como um “sentimento que
leva alguém a tratar as outras pessoas com grande consideração”.
De fato, seja no ambiente familiar, no trabalho ou na rua, todos
gostam de ser tratados bem. No entanto, neste desafio diário que
é viver em sociedade, não é todo mundo que parece entender
isso. Determinados especialistas dizem que, quem possui grande
dificuldade em respeitar o outro, na verdade, não se respeita.
Ao seu redor, você já percebeu que, ultimamente, o respeito tem sido desrespeitado? Olha só! Provavelmente, sim, pois vê
sujeira por toda parte, meio ambiente à beira de uma catástrofe,
violência, ganância, corrupção... enquanto que, cidadania, bom
senso e paciência, por vezes, parecem valores esquecidos, descartados em nome das mudanças de comportamento. Mas, não!
Acreditemos que eles continuam sendo importantes nas relações
interpessoais e valorizados nos ambientes profissionais, mesmo
que não pareçam.
Na verdade, somente aquele que muito experimentou o o respeito poderá efetivamente vivê-lo. Se por meio da boa educação
conhecemos os educadores, pela demonstração do respeito conhecemos a índole e a integridade do homem, que está sempre
em formação. Concorda? Portanto, quando a palavra é respeito,
o diálogo será melhor que o grito. Mesmo porque ninguém constrói destruindo. Cada um tem uma opinião, um jeito, um pensamento e um modo de ser, mas precisamos aprender a respeitar
mais. Não julgue nem faça para o outro o que não quer que seja
feito para você!
Há uma confusão reinante em quem se pratica o desrespeito
em nome de uma liberdade mal concebida. Sem querer discutir
se antigamente era melhor que hoje ou se hoje é melhor que antigamente, o importante é colocar este assunto em pauta. Afinal,
o respeito é um valor social nobre, constituído de sentimentos
éticos e espirituais, que constrói relações sadias e positivas com
elevado grau de dignidade.
Este pode estar sendo considerado até como um valor arcaico, porém, o respeito é de extrema importância para o desenvolvimento de uma sociedade igualitária e baseada na justiça. É
um valor que envolve uma consciência de que o outro, por mais
diferente ou inferior/superior a você, é um sujeito que ocupa um
espaço individual e no coletivo com seus talentos e defeitos próprios, tornando-o único.
Lembre-se: respeitar o outro ao seu lado, em qualquer aspecto, é uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter
e, mais que isso, o respeito não precisa ser encarado como um
punhado de regras de conduta que devem ser decoradas, para
praticá-lo. Basta usar o bom senso, que é quase que intuitivo, é a
noção da atitude adequada a se tomar em cada situação, é o discernimento do certo e do errado, mesmo que estes não estejam
explícitos e sem que alguém precise nos dizer que se deve agir
de tal forma.
Sabe aquela frase “Respeite para ser respeitado”? Pois bem!
De maneira básica, ela mostra que o nosso espaço termina onde
começa o dos outros. O que é uma regra importante no convívio
em sociedade. Ou seja, se quisermos ser respeitados devemos
respeitar também.

PARA ENCERRAR
“Nem todos os dias são bons, mas em todos há algo positivo para aprender! Você não precisa ter medo! Tudo na vida é
passgeiro, inclusive as dificuldades e as dores.”

PRÊMIOS A Campanha Cooperativado 55 anos, da Coocerqui, segue até 14 de maio
deste ano e sorteará cinco automóveis Fiat Mobi Easy 2020
0km quatro portas, sendo um
veículo por loja. Vale lembrar
que o sorteio será em 15 de
maio deste ano e, para concorrer aos prêmios, é preciso ser
cooperado e fazer compras
em uma das unidades. Sobre
os cupons, a regra funciona da
seguinte forma: a cada R$50
em compras ou ao pagar com
o Cartão Coocerqui, o cooperado recebe um cupom. Também tem a opção de, a cada
três produtos participantes da
promoção, acumular mais outro cupom.
LIMPEZA Em janeiro, continua a Campanha Cerquilho
Limpa, que visa a retirada de
móveis e de podas de roçagem de gramas e limpeza de
jardins, devidamente ensacados. De 25 a 29 de janeiro,
será atendidos o São Luiz, Vila
São José, Paradiso, Green Ville,
Parque das Árvores, Parque
Alvorada, Vale do Sol, Galo de
Ouro, Recanto da Colina, Residencial da Colina I e II, Vila
Nossa Senhora de Lourdes, Cecap e Centro (da linha do trem
sentido Galo de Ouro).
ENCERRAMENTO O pregador Moisés Rocha, da Renovação Carismática Católica
(RCC) e da Comunidade Filhos
de João Batista, de Sete Lagoas, Minas Gerais, encerrará o
2º Celebrai nesta sexta, 22 de
janeiro, às 20 horas, na igreja
matriz da Paróquia Santíssima
Trindade, em Tietê. O evento
religioso é organizado pelo
Grupo de Oração e, para poder
participar, requer a retirada de
senha antecipadamente.

Bicadinhas da semana
LIVE 1 Hoje, 22 de janeiro,
às 20 horas, pelo @damanarodrigues no Instagram, a jornalista, editora-chefe do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, entrevistará o presidente da Câmara
Municipal de Cerquilho, Mauro Frare. Ao vivo, ele contará
sobre sua trajetória e os fatos
que marcaram a sua vida.
LIVE 2 Na segunda, 25 de
janeiro, a partir das 20 horas,
será a vez o vereador Adriano
Aronchi, de Tietê, entrar ao
vivo para um bate-papo com
a jornalista, editora-chefe do
Nossa Folha e criadora de conteúdo, Damana Rodrigues, no
@damanarodrigues no Instagram. Ele também falará sobre
fatos, desafios e conquistas
pessoais e profissionais.
LIVE 3 Já o engenheiro
de sistemas de informação e
consultor, Eduardo Pasquoto
Orsolini, chega para uma live
com a jornalista, editora-chefe
do Nossa Folha e criadora de
conteúdo, Damana Rodrigues,
na quarta, 27 de janeiro, a partir das 20 horas, no @damanarodrigues no Instagram. O profissional vai trazer orientações
sobre segurança cibernética,
segurança digital e segurança
da informação, além de tipos
de ataques e como se proteger
deles de forma correta.
SEBRAE AQUI Todo ano,
o Microempreendedor Individual (MEI) deve realizar obrigatoriamente sua Declaração
Anual, incluindo todo o faturamento bruto das vendas
de mercadorias e serviços do
ano anterior, ou mesmo que
não tenha havido faturamento, ainda assim, deve-se fazer
a declaração. O prazo final
para a entrega é 31 de maio.
Em Tietê, o Sebrai Aqui atende na rua Presidente Kennedy,
23, Centro, ou pelo telefone
(15)3285-2887. Em Cerquilho
fica na Secretaria do Trabalho,
na rua Duque de Caxias, 100,
no Jardim Esplanada, e atende
pelos telefones (15)3284-4506
ou 3384-5652.

PRÓXIMO DA LISTA Jaqueline Santos postou no seu perfil do Facebook um meme que deixou muita gente ressabiada:
“No meu funeral, eu autorizo que alguém pegue a coroa de
flores e jogue para trás para ver quem vai ser o próximo”.
SINCERONA Outro meme postado por Jaqueline Santos foi
da página Diferentona: “Acho que Noé exagerou na quantidade
de antas que colocou na arca”. Será mesmo?
IMUNIZAÇÃO TEMÁTICA Em tom de brincadeira a respeito da vacina da covid-19, Lucas Lage fez um comentário que
gerou curtidas: “Em Cerquilho, a vacinação será no Parque dos
Lagos. Caso alguém vire jacaré, já pula ali mesmo e boa”.
DINHEIRO GASTO Em suas redes sociais, Flávia Zamuner
compartilhou o post da página Nazaré Amarga: “Ambev doou
500 cilindros de oxigênio. Muito feliz em saber que o dinheiro
que eu gasto bebendo está sendo melhor investido do que os
impostos que pago ao governo”.
MEU CORAÇÃO Rubia Fernandes também deixou o seu recado no Facebook com um post da página Cerveja, Sal e Limão:
“Ambev ajudando com o cilindro de oxigênio. Ela já tinha o
meu fígado, agora tem o meu coração”. Além disso, ela tem
uma meta bem específica para 2021: “Trabalhar para me dar
uma festa de aniversário surpresa este ano porque se depender dos outros, eu nunca estou merecendo”.
PROSPERIDADE Fabiana Santos manifestou seu maior desejo neste momento por meio de uma postagem nas redes sociais: “Só queria um apartamento quitado e um salário de R$40
mil. O resto eu corria atrás com dedicação e esforço”. Quem
mais?
ANVISA Da página Precisa-se de gente boa, veio um meme
postado no Facebook para ser cantado por quem quiser: “Anvisa lá, anvisa lá, anvisa lá ô ô, anvisa lá que eu vô...”.
TODA SAUDÁVEL Nítida Fernandes deixou a seguinte “declaração de amor” na linha do tempo do seu Facebook: “Uma
galera odeia você, mas eu te amo, brócolis. Conte comigo para
tudo!”. Isso que é paixão!
É VERDADE Diretamente do momento Filosofia do dia de
uma rotina familiar, Eliana Cristina Bueno trouxe um meme
100% real oficial: “Enquanto você viver, haverá louças para lavar!” Quem concorda, levanta a mão?
SÉRIO Pelo seu perfil do Facebook, Gabriela Bertola compartilhou um meme do Sincero Oficial, que revelou o seguinte:
“Acho chique essas famílias que herdam talentos de geração em
geração. Na minha, a gente herda o talento de falar alto”.
CORNETA FUTEBOL CLUBE Em grande fase na temporada,
na segunda, 18 de janeiro, o Palmeiras goleou o Corinthians por
4 a 0, no Allianz Parque, e manteve o ritmo para ir em busca do
Brasileirão também. Mas a recompensa não parou por aí! Nas
redes sociais, os torcedores, especialmente palmeirenses, não
perdoaram os rivais alvinegros nas piadas, como: “Corinthians
visita o Allianz Parque, ganha um empréstimo para negativados
e leva de brinde um chocolate”; “Foi bacana esse treino ao vivo
para jogar as semifinais”; “Deu a lógica! Anota mais dois gols e
mais três pontos na minha conta, aí!”.
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SÁBADO: 23 de janeiro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 24 de janeiro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela está em reforma.
SANTA CATARINA: não haverá missa este mês.
SANTO ANTONIO: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda primeira sexta às 19 horas.
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da
palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da palavra aos
domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta às 19h30 e
celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
IGREJA SANTA TERESINHA
Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 12
e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA
Missas no sábado, às 19 horas; domingo às 8 e 19 horas; terça, às 18h30;
sexta às 19 horas e Bênção do Santíssimo toda 1ª sexta do mês.
NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: missa sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: missa sábado às 19 horas.
SÃO VICENTE DE PAULO: missa domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: missa domingo às 19 horas.
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APÓS DENÚNCIAS

Edil Cláudio Donizeti convoca ação fiscalizatória
Visa, GCM e PM estiveram em estabelecimentos de maneira orientativa, com foco na averiguação de consumo de drogas e álcool por menores
Após receber inúmeras
denúncias sobre supostas
irregularidades em bares e
demais estabelecimentos noturnos da cidade de Tietê, o
vereador Cláudio Donizeti
(PSDB) solicitou ao Poder Executivo que fosse convocada a
equipe da Vigilância Sanitária
(Visa), a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar
(PM) para averiguação em endereços denunciados.
Segundo revelou o vereador, estas denúncias apontavam consumo de entorpecentes por menores, além de
problemas referentes ao alvará de funcionamento. “A partir desses relatos, enquanto
representante da população
no Poder Legislativo, entrei
em contato com a Vigilância
Sanitária (Visa), a GCM e a PM

Divulgação Cláudio Donizeti

Bares e restaurantes receberam equipes
da Visa, da GCM e da PM de Tietê
para solicitar uma averiguação dos fatos”, acrescentou o
edil do PSDB.
A ação fiscalizatória ocor-

reu na noite do sábado, 16 de
janeiro, e passou por 12 estabelecimentos comerciais, entre eles, restaurantes, os quais

os proprietários acabaram
orientados sobre o horário de
funcionamento, permitido até
as 20 horas, conforme os Decretos Estadual e Municipal.
“A intenção não foi de
multar ninguém, apenas funcionou como orientativa, com
foco na averiguação de consumo de drogas e álcool por
menores, além do barulho
excessivo através da perturbação do sossego público”, informou Cláudio Donizeti.
Nos locais, segundo ele,
não foram constatadas maiores irregularidades. “Dentro
do possível, sempre vamos
fiscalizar e combater o consumo de drogas e álcool por
adolescentes, bem como a
preservação do sossego público”, afirmou um dos representantes da Câmara de Tietê.

LIMPEZA URBANA

Prefeitura adquire máquina
trituradora de galhos
Nesta semana, a Prefeitura
de Tietê, através da Secretaria
de Serviços, adquiriu uma máquina trituradora de galho, a
qual pode ser acoplada a uma
caçamba basculante, permitindo que os resíduos orgânicos
sejam convenientemente descartados, já de forma compacta, durante o recolhimento do
material, para descarregá-lo
triturado no local desejado.
De acordo com o secretário de Serviços, Luís Gonzaga
Carniel, a máquina tem capacidade de trituração de galhadas
e arbustos inteiros, além de

troncos de até 230 mm de diâmetro, graças ao motor diesel.
Carniel também esclareceu
que a máquina é ideal para a
limpeza de áreas urbanas, já
que possui engate para reboque de fácil transporte e circulação dentro da cidade.
Já o prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) destacou que esta máquina facilitará o processo de
recolhimento e descarte de resíduos, dinamizando o trabalho e o tempo dos servidores,
atendendo melhor os interesses ambientais e deixando a
cidade mais limpa.

TRÂNSITO

EM CERQUILHO

Prefeitura esclarece sobre reenvio de notificações

Secretaria anuncia mudança
de trânsito na José Bonifácio

Em Cerquilho, a Prefeitura, através de nota emitida
pela Secretaria Municipal de
Trânsito, Segurança e Defesa
Civil, informou que devido à
suspensão dos atendimentos
de acordo com a Resolução
782/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran),
muitos municípes não conseguiram dar andamento aos
processos e procedimentos
relacionados às infrações de
trânsito.

Portanto, de acordo com a
Resolução 805/2020 do Contran, a Diretoria Municipal de
Trânsito reenviou estas notificações de autos de infrações
de fevereiro do ano passado,
com o objetivo de ampliar os
direitos dos cidadãos, que
possam ter sido prejudicados
por conta da suspensão dos
atendimentos e prazos que se
deu em razão da pandemia da
covid-19.
Ainda de acordo com a Pre-

feitura, a decisão ocorreu após
autorização do Contran para
atender aqueles que receberam a notificação/penalidade
em fevereiro, porém não tiveram até então a oportunidade
de conseguir dar entrada nas
defesas dentro do prazo estabelecido.
Destacou, ainda, que esse
reenvio ampliou o direito de
todas as pessoas e impediu
que as mesmas fossem prejudicadas. Resumidamente, a

nota oficial ressaltou que essa
segunda notificação trata-se
de uma ampliação de prazo e
não cobrança duplicada.
A Diretoria Municipal de
Trânsito de Cerquilho esclareceu, ainda, que caso o pagamento já tenha sido efetuado
ou o recurso apresentado, que
esta segunda notificação seja
desconsiderada.
Mais informações devem
ser obtidas pelos telefones
(15)3284-3953 ou 3384-2976.

Em Cerquilho, a Secretaria
de Segurança, Trânsito e Defesa Civil comunicou que, a
partir de 1º de fevereiro, a rua
José Bonifácio, no Forte Ville,
terá mudança de direção.
Revelou, ainda, que entre
as ruas Bom Jesus e Espírito
Santo permanece o sentido
duplo. No entanto, da Bom Jesus até a Sergipe, a rua José
Bonifácio passa a ser mão úni-

ca, sentido Centro/bairro.
Desse modo, quem vier do
Galo de Ouro, sentido Centro,
ficará proibido de acessar a
José Bonifácio, podendo utilizar a rua Paulo Grando, por
exemplo.
A mudança é necessária
para melhor fluidez do trânsito e segurança do local. Dúvidas podem ser sanadas pelo
telefone (15)3384-2976.
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Educação de Tietê fará uso de tablets nas escolas
Segundo a Prefeitura, nos próximos dias, uma nova aquisição contemplará os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental
Para dar sequência à transformação da Educação, considerando principalmente o
período da pandemia e as aulas remotas, a Prefeitura de
Tietê investiu na aquisição de
tablets para atendimento individualizado dos alunos, professores, diretores de escolas
e orientadores pedagógicos do
Ensino Fundamental 1 e 2 e da
Educação Especial.
“Objetivo é possibilitar ao
estudante condições de poder
contar com um tablet exclusivo, com os mesmos recursos
existentes nos computadores.
O que parecia um sonho distante, a partir deste ano será
realidade na nossa Educação
Municipal”, destacou a secretária de Educação de Tietê, Nilza Bernardo Coutinho.
Ainda de acordo com a
responsável pela pasta de
Educação do município, esta
ação promoverá o uso deste
equipamento nas escolas, na
condição que, mediante à necessidade dos professores e
do desenvolvimento dos conteúdos pedagógicos aborda-

Divulgação PMT

MEIO AMBIENTE

Tietê sobe no ranking 2020
do Município VerdeAzul

Aparelho eletrônico dará suporte para a esperada inclusão digital
dos, cada sala de aula se transforme em um laboratório de
Informática.
Nos próximos dias, uma
nova aquisição contemplará os
alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, juntamente
dos diretores de escola, orientadores pedagógicos e profes-

sores deste mesmo nível de
ensino.
“Por conta da iniciativa de
ampla promoção de inclusão
digital, somando-se a pouquíssimos municípios que ofertam
importante benefício, em nível
nacional, principalmente a seu
alunado, a Rede Municipal de

Educação terá condições de
reforçar o processo de aprendizagem, de maneira mais
lúdica, por conta dos softwares para cada nível de ensino,
tanto na Educação a Distância
(EaD), como em sua utilização
na rotina escolar”, destacou o
prefeito Vlamir Sandei (PSDB).

O município de Tietê aumentou a pontuação no Programa Município VerdeAzul,
do Governo do Estado de São
Paulo, em comparação a 2019,
quando alcançou a marca dos
39,63 pontos. Segundo divulgado pela Prefeitura, em 2020,
a pontuação chegou a 47,37.
O secretário municipal de
Meio Ambiente, Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável
(Semades), Rodrigo de Andrade Modolo, destacou o crescimento de Tietê no ranking estadual das ações executadas e
comprovadas pelo município,
passando da marca da 453ª
posição em 2018, para a 176ª
em 2020, considerando os
645 municípios do Estado de
São Paulo.
Salientou ainda que, nos
próximos anos, Tietê deverá
avançar mais em razão das

medidas que serão executadas e das políticas implementadas seguindo as propostas
do prefeito Vlamir Sandei
(PSDB).
Para quem não sabe, o Programa Município VerdeAzul
foi lançado no ano de 2007
para aferir e apoiar a eficiência da gestão sustentável das
cidades paulistas, estimulando a execução de políticas públicas estratégicas voltadas à
área ambiental.
No VerdeAzul, os municípios são avaliados com base
em ações fundamentadas em
10 diretivas norteadoras: município sustentável, estrutura
e educação ambiental, conselho ambiental, biodiversidade,
gestão das águas, qualidade
do ar, uso do solo, arborização urbana, esgoto tratado e
resíduos sólidos.

CIDADÃO-REPÓRTER

FALECIMENTOS

População cobra melhorias no acesso ao Santa Maria
Fotos Denival de Lima

JOÃO CUSTÓDIO DOS SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em 17 de janeiro, João Custódio
dos Santos aos 66 anos. Falecido era casado com Onelio Monteiro dos Santos e deixou as filhas Silvana e Eliane, além de
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho,
sendo sepultado em jazigo da família.
PEDRO ZAIA
Faleceu em Piracicaba, em 17 de janeiro, Pedro Zaia aos
89 anos. Falecido era viúvo de Antônia Maria Zaia e deixou
os filhos Francisco, Antônio, Nelson, Fátima, Araci, Iracema,
José Luiz e Moacir (in memoriam), além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.

A rua Zenóbio Saccon, por exemplo, não tem
calçamento nem iluminação pública
Em Tietê, moradores do
Terras de Santa Maria voltaram a cobrar a implantação de
calçamento e iluminação na
rua Zenóbio Saccon, principal
via que dá acesso à localidade,
bem como pediram a construção de uma nova ponte do Ribeirão da Serra.
A preocupação se deve aos
perigos que os pedestres enfrentam, sobretudo, à noite.
“Tenho medo de ser atropelada porque não tem calçada e
a visibilidade fica prejudicada
porque não há iluminação pública”, disse uma moradora.
Outra reivindicação refere-se à ponte do Ribeirão da Serra, que já não é mais adequada
para suportar o tráfego na localidade, ainda mais com um
novo loteamento instalado nas
proximidades. “O local não
oferece segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.
No ano passado, um ciclista

morreu ao cair nesta ponte. É
urgente que se construa uma
estrutura mais segura”, pontuou um munícipe.
De acordo com o secretário municipal de Obras, Álvaro
Floriam Gebraiel Bellaz, existe
um projeto de implantação de
calçada e iluminação pública
para a rua Zenóbio Saccon.
“A licitação para as melhorias
está prevista para o mês de
março deste ano”, revelou.
Em relação à substituição
da estrutura da ponte do Ribeirão da Serra, o responsável
pela pasta de Obras do município esclareceu que o projeto
executivo ainda encontra-se
em processo de orçamento.
“Ressalta-se a complexidade
da elaboração e o nível de detalhamento elevado, incluindo
levantamentos
topográficos
cadastrais, sondagens, entre
outros”, completou Álvaro
Bellaz.

Já a ponte do Ribeirão da Serra
requer uma estrutura mais segura

FALECIMENTOS

OLGA KORFF
Faleceu em Cerquilho, em 18 de janeiro, Olga Korff aos 88
anos. Falecida era viúva e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

LAUDELINA DE ARRUDA AMARAL
Faleceu em Cerquilho, em 17 de janeiro, Laudelina de
Arruda Amaral aos 82 anos. Falecida era viúva e deixou os
filhos Maria Rosa, Lucia, Ana, João, Cecília, Angela e Isabel,
além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Porangaba
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de
Porangaba, sendo sepultado em jazigo da família.

NAIR APARECIDA FERRAZ DA SILVEIRA
Faleceu em Tietê, em 19 de janeiro, Nair Aparecida Ferraz
da Silveira aos 65 anos. Falecida era viúva de Rosalino Soares da Silveira e deixou os filhos Marcela, Renata, Vanessa e
Adriano, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.

MANOEL SIMÕES FREIRE
Faleceu em Cerquilho, em 17 de janeiro, Manoel Simões
Freire aos 82 anos. Falecido deixou as filhas Marcia e Maria,
além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

PAULO ROBERTO MONTEIRO
Faleceu em Sorocaba, em 19 de janeiro, Paulo Roberto Monteiro aos 69 anos. Falecido era casado com Vanda Maria Beker
Monteiro e deixou os filhos Paulo Henrique, Marcos e Fernando, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Santa
Cruz do Rio Pardo, sendo sepultado em jazigo da família.

DIRCE MAZZINI VALDEVINO
Faleceu em Cerquilho, em 19 de janeiro, Dirce Mazzini
Valdevino aos 97 anos. Falecida era viúva de Expedito Valdevino e deixou os filhos José, Jandira, Aparecida, Adair e
Jurandir (in memoriam), além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

MARIANA GOMES DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 20 de janeiro, Mariana Gomes da
Silva aos 80 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Elizangela e Elessandro, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho,
sendo sepultado em jazigo da família.

DOMICIANO DE SOUZA CASTRO
Faleceu em Tatuí, em 20 de janeiro, Domiciano de Souza
Castro aos 78 anos. Falecido era casado com Elza Alves de
Castro e deixou as filhas Diene, Deise, Denise e Daniela, além
de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

MARCO CESAR MARTINS
Faleceu em Sorocaba, em 20 de janeiro, Marco Cesar Martins aos 56 anos. Falecido era casado com Adriana Angélica da
Silva Martins e deixou o filho Marcos Cesar, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho,
sendo sepultado em jazigo da família.
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

Creci 59.273

www.moreliimoveis.com.br

FEMININO: Empregada Doméstica / Auxiliar
de Limpeza / Auxiliar de Produção.
MASCULINO: Operador de Máquina / Marceneiro / Motorista de Caminhão / Faxineiro / Eletricista de Manutenção / Auxiliar de Produção /
Ajudante de Motorista / Mecânico de Manutenção Motores a Diesel / Operador de Roçadeira /
Serviços Gerais / Balconista / Área Administrativa.
FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP /
Compras / Estágio / Aprendiz / Área Fiscal / Orçamentista / Área Comercial / Expedição / Gerente
Financeiro / Área Laboratorial.

VENDEM-SE

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

ALUGAM-SE

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

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Uso de máscara no ambiente
de trabalho e a recusa vacinal
Arquivo

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

OPORTUNIDADE
TERRAS DE SANTA MARIA - TIETÊ/SP

0800-118023 ou (14)99165-1106

Frente para a Rodovia Marechal Rondon (SP-300)

ANUNCIE

(15)3282-5133

OPORTUNIDADES

Confira as vagas de emprego desta semana
Divulgação

Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura disponibiliza vagas de motorista carreteiro, cartazista, operador
de torno CNC, ferramenteiro,
assistente administrativo, técnico de eletrônica, estagiário
de Administração e estoquista/entregador.
Mais informações podem
ser obtidas na rua Presidente
Kennedy, 23, Centro, ou através do (15)3285-2887.
Ainda em Tietê, a Muvin
Fabricantes de Produtos Esportivos está com vaga aberta
para Jovem Aprendiz. Candidato pode ser residente em
Tietê, Cerquilho ou Boituva. O
cadastro é feito pelo site muvin.com.br/carreiras.
A empresa Tieteense contrata motoristas e monitoras

escolares em Tietê e Cesário
Lange, cujo currículo deve ser
enviado para o endereço eletrônico rh@tieteense.com.br
ou entregue, pessoalmente,
na avenida Guiomar Fleury
de Camargo, 1.226, no São
Roque, próximo ao Corpo de
Bombeiros, em Tietê.
Em Tietê também há vaga
aberta para vendedora na loja
Hering. Candidata precisa entregar o currículo na própria
unidade, instalada na rua Rafael de Campos, 197, no Centro.
A loja Cybelar contrata
vendedor(a), podendo ser Pessoa com Deficiência (PCD). O
currículo deve ser encaminhado para o e-mail recrutamento@cybelar.com.br.
A Benassi Alimentos também seleciona currículos para
a Coocerqui de Tietê, Cerquilho e Boituva. O endereço eletrônico é trabalheconosco@
benassicampinas.com.br.
A unidade do Centro Médico São José de Tietê tem vaga
para Menor Aprendiz. Para
ser aceito, é necessário cursar
o 1º ou 2º ano do Ensino Médio e residir na cidade. O currículo deve ser enviado para
gerenciatiete@centromedicosaojose.com.br.
EM CERQUILHO - A Cen-

tral de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate) tem
vagas para estagiários dos
cursos de Farmácia, Biologia,
Gestão Ambiental, Engenharia Agronômica, Engenharia
Florestal ou Ambiental, técnico eletrônico, cartazista,
eletricista de manutenção,
auxiliar administrativo, processos/logística, conferente
logística/auxiliar de logística,
analista administrativo, analista de controle de qualidade,
promotor de merchandising,
mecânico de manutenção de
máquina de costura, costureira industrial, comprador,
mecânico de manutenção, auxiliar de metrologista, auxiliar
de mecânico de refrigeração,
eletricista de autos, montador
de esquadrias de alumínio,
motorista categoria C, balconista/auxiliar de padaria,
açougueiro/repositor, auxiliar
de produção, costureira(o),
tecelão, auxiliar de revisão,
estoquista, auxiliar de corte,
Jovem Aprendiz, ajudante geral, auxiliar de açougue, balconista de padaria, operador de
máquinas CNC, dobrador de
chapas, soldador, auxiliar de
cozinha PCD, ajudante geral e
auxiliar de escritório.
Para obter mais informações sobre estas vagas, o te-

lefone é o seguinte (15)33845652.
Em Cerquilho, a Enjoy Kids
admite operadora de máquina
reta. O currículo pode ser encaminhado via WhatsApp para
o telefone (11)99600-9940.
Já a Padaria Vivenda do
Trigo tem vaga aberta para
balconista, acima dos 18 anos,
sem necessidade de experiência. A entrega do currículo
deve ser feita, pessoalmente,
na avenida João Pilon, 143,
Centro.
Já a Selene admite auxiliar
de produção, costureira e tecelão, cujo currículo deve ser
entregue, pessoalmente, na
rua do Velho Ramal, 490, na
Vila Estiva, ou encaminhado
para o e-mail selecao@selene.
com.br.
Ainda em Cerquilho, a
agência do Sicredi está com
processo seletivo aberto para
as vagas de estagiário e caixa,
sendo que, em Laranjal Paulista, seleciona profissional para
a vaga de gerente de negócios
PJ. O link da inscrição é sicredi.gupy.io.
A Clínica Veterinária BomGê contrata recepcionista com
experiência. Currículo pode
ser enviado para bomgevet@
gmail.com, com o assunto
Vaga Recepcionista.

O assunto do artigo de
hoje é sobre o uso obrigatório de máscara no ambiente de trabalho e a recusa
vacinal neste momento de
enfrentamento da covid-19.
Para tanto, é preciso considerar que, em 8 de setembro do ano passado, foi publicada a Lei 14.019/2020
que trata da obrigatoriedade do uso de máscaras de
proteção individual para
circulação em espaços públicos e privados, sobre a
adoção de medidas de assepsia de locais de acesso público e
sobre a disponibilização de produtos saneantes aos usuários
na pandemia.
A lei passou a prever a obrigatoriedade em manter a boca
e nariz cobertos por máscara de proteção individual, nos seguintes locais: estabelecimentos comerciais e industriais; igrejas ou qualquer outro templo religioso; estabelecimentos de
ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.
Portanto, inclui o uso da máscara no ambiente de trabalho,
prevendo ainda que as empresas ou estabelecimentos forneçam gratuitamente a seus funcionários e colaboradores este
acessório de proteção, ainda que de fabricação artesanal. O
descumprimento dessa obrigação acarretará multa definida e
regulamentada pelos órgãos públicos.
Outro assunto importante é a recusa vacinal. Esse fenômeno, chamado de movimento antivacina, existe há muito tempo
e tem crescido devido às fake news, fazendo com que as pessoas fiquem indecisas quanto à segurança e eficácia das vacinas, considerando efeitos adversos, a desconfiança da indústria farmacêutica, os posicionamentos filosóficos e religiosos,
dentre outros motivos.
A recusa vacinal representa um problema de Saúde Pública e
impede a efetividade do direito fundamental à saúde da comunidade. Ela ocorre num quadro em que o paciente não possui a
moléstia, pois a vacina ocorre como uma forma de prevenção,
não como intervenção. Contudo, causa impacto na saúde alheia,
pois se trata de prevenção de moléstias infectocontagiosas, de
maneira que coloca em risco a sociedade em geral.
Para que a vacina seja incorporada pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), é necessário um processo administrativo junto ao
Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, conforme a Lei 8.080/1990. Além disso,
há previsão legal na Lei 6.259/75 que criou o Programa Nacional de Imunizações regulamentada pelo Decreto 78.231/76,
bem como no artigo 6º da Constituição Federal, prevendo a
efetivação do direito fundamento à saúde.
Importante mencionar que o regime jurídico estabelecido
pelo Programa Nacional de Imunizações e pelo ordenamento
jurídico possibilita a existência de vacinas que sejam facultativas, outras que sejam obrigatórias e, ainda, as compulsórias.
As vacinas facultativas são as que estão à disposição da comunidade pelo SUS, mas que não constituem uma obrigação.
Sua finalidade é apenas a prevenção de determinadas doenças,
mas cuja incidência não implica a necessidade de uma política
pública específica.
As vacinas obrigatórias e as compulsórias, por sua vez, representam as que previnem moléstias, cuja incidência implica
em uma necessidade de alcançar uma meta mínima de parcela
da população imunizada e para se atingir a imunização comunitária. Nestes casos, o indivíduo não pode recusar a vacinação.
No caso do Programa Nacional de Imunização Infantil, por
exemplo, os pais que não observarem o Calendário Nacional
de Vacinação sofrerão infração prevista no artigo 14, § 1º, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, o poderá ser interpretado também como abandono de incapaz, conforme prevê o
artigo 133 do Código Civil.
Já quando uma autoridade se manifesta publicamente contra uma vacina, ela passa a agir contrariamente ao disposto na
Lei 6.259/1975, ou seja, contra o dever do Estado de garantir
o direito à saúde, bem como reforça um problema de saúde
pública, que é o movimento antivacina. Isto não vale só no contexto da pandemia, mas também por ser um dos 10 maiores
riscos à saúde mundial, de acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS).
GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário
OAB/SP 266.012
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HANDEBOL

Gabriel Henrique sonha com um 2021 de muitos jogos
Como ponta-direita pela categoria Adulto, o atleta afirmou que seus companheiros de quadra formam sua segunda família
Gabriel Henrique dos Santos Pinto é o vigésimo entrevistado do jornal Nossa Folha
na série especial dedicada aos
atletas do handebol, comandados pelos treinadores Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado.
Nascido em 10 de janeiro
de 2001, em Tietê, é filho de
Magno Vieira Pinto e Margarete dos Santos Vieira e tem três
irmãos: Ygor, Júnior e João
Já está formado em Ensino Médio e, no handebol, joga
como ponta-direita pela categoria Adulto.
Entre os títulos conquistados estão:
2017 - campeão da Brazil
Handball Cup, vice-campeão
dos Jogos Regionais e 3º colocado nos Jogos Abertos.
2018 - vice-campeão dos
Jogos Escolares do Estado de
São Paulo (Jeesp) e vice-campeão e 3º lugar da categoria
Juvenil pela Liga de Handebol
do Estado de São Paulo (Lhesp)
2019 - 3º colocado dos
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Jogos Regionais e da Liga de
Handebol do Estado de São
Paulo (Lhesp)
2020 - 3º lugar da Liga de
Handebol do Estado de São
Paulo (Lhesp).
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define?
GABRIEL - Em amadurecimento, a cada treino e jogo
sempre procuro evoluir e
aprender mais.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve alguma influência?
GABRIEL - Aos nove anos
tive influência do meu irmão
e dos meus primos, que já jogavam.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
GABRIEL - O que eu mais
amo é conseguir atingir meus
objetivos junto da equipe, buscando, às vezes, nem a vitória,

Gabriel é filho de Magno e Margarete e
já completou os estudos do Ensino Médio
mas o melhor da equipe.
Já o que eu mais odeio é
não conseguir demonstrar
todo amor que sinto por esse
esporte em quadra.

NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?
GABRIEL - Acredito que o
mais difícil é o investimento,

porque se você o tem, pode
proporcionar um treino melhor, uma condição mais adequada ao atleta e, assim, ter
um desenvolvimento ampliado.
Mas, sem dúvidas, estamos
ali porque amamos o esporte,
não por dinheiro e sim por paixão.
NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
GABRIEL - Para mim, possuem muita importância. Fábio e Gustavo são pessoas que
gostam, realmente, do que fazem. Fábio iniciou o projeto há
muito tempo e, praticamente,
todas as gerações da minha família passaram por ele. Temos
um carinho muito grande por
ele ser não só um ótimo técnico como uma pessoa extraordinária.
Gustavo também dispensa
comentários. Além de ser um

excelente profissional, nos trata como se fôssemos filho ou
irmão. Também é sempre muito prestativo e ainda “puxa” a
orelha porque sabe do nosso
potencial.
NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
GABRIEL - O handebol me
proporcionou formar uma
“nova” família, porque depois
da minha de verdade vem a do
handebol. Considero a quadra
a minha segunda casa, o que é
um privilégio tê-la tão perto de
mim.
NOSSA FOLHA - Quais
expectativas você tem em
relação às competições em
um cenário pós-pandemiada
covid-19?
GABRIEL - Jogar muito,
pois foi o que faltou em 2020.
Desejo um 2021 com muito
handebol, saúde e ótimos jogos e disputas sensacionais.

VOLEIBOL

Para Luana, o tempo é o seu maior adversário
Nesta semana, o jornal
Nossa Folha prossegue com
a série de entrevistas com as
atletas do voleibol de Tietê,
treinadas por Gera Foltran. Por
ordem de sorteio, a vigésima
quinta entrevistada é a Luana
Fieira Regonha
Nascida em 1º de abril de
2003, em Tietê, a filha de Fabiola Fieira Regonha e Sérgio
Ricardo Regonha concluiu o
Ensino Médio no colégio Objetivo em 2020 e já trabalha
como assistente administrativa na empresa DNP em Tietê.
Como jogadora ponteira
e oposta, atua pela categoria Juvenil e já acumula duas
medalhas de pratas e uma de
bronze pela Copa Regional
de Vôlei. Tem como ídolos do
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voleibol, os atletas Jaqueline e
Serginho.
NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma frase?
LUANA - Eu me defino
como atleta em uma frase da
seguinte maneira: tenho vontade de vencer!

NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz nas quadras?
LUANA - Os gritos de comemoração com os pontos
conquistados são algo extremamente entusiasmantes.

NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
LUANA - Comecei no voleibol entre 2016 e 2017. Tive,
sim. A influência foram das
minhas amigas.
NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
LUANA - Acredito que as

qualidades necessárias são
persistência, força de vontade
e saber trabalhar em equipe!

NOSSA FOLHA - Um momento desanimador nas quadras?
LUANA - Quando não consegui ajudar a equipe.

Luana foi aluna do Colégio Objetivo e trabalha
como assistente administrativa na empresa DNP

NOSSA FOLHA - Qual a importância do professor Gera
Foltran?
LUANA - Grande importância, aprendi e sempre aprendo

muito com ele.
NOSSA FOLHA - Quem é o
seu maior adversário?
LUANA - O tempo.
NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
LUANA - Humildade.
NOSSA FOLHA - O que tem
aprendido com a pandemia?
LUANA - A dar mais valor
aos momentos e às pessoas.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior sonho?
LUANA - Continuar tendo
saúde e conquistar meus objetivos.

HOMENAGEM

Olaria Futebol Clube completa 40 anos de fundação

Dema Bufo na inauguração do Estádio
Água de Pedra em 25 de janeiro de 1981
Sob o comando de Dema
Bufo, o Olaria Futebol Clube
completará na segunda, 25 de
janeiro, 40 anos de fundação.
Como escreveu Alberto Giovanetti Filho, trata-se de um lugar que preza pelo respeito ao
futebol. Seu gramado sempre
bem conservado e todo acolhimento aos jogadores permitem o reencontro de pessoas
que valorizam as amizades
conquistadas dentro ou fora
do campo.
Portanto, há de se registrar
que o Olaria Futebol Clube
surgiu nesta data, em 1981, no

palco futebolístico do Estádio
“Água de Pedra”, com o objetivo principal dos jogadores
entrarem em campo para os
amistosos e, em seguida, se
confraternizarem.
“Eu já fui um dos peladeiros do Olaria! Agora, com o
peso das pernas e as dores
da artrose, limito-me apenas
a permanecer na assistência.
Sempre me senti muitíssimo
bem integrando ao grupo de
amigos associados ao clube.
Tanto que permaneço até hoje
como membro da Diretoria e,
orgulhosamente, sou apenas

mais um frequentador do terceiro tempo, acomodado em
minha cadeira debaixo de uma
sombrosa mangueira. Muitos
vezes rotulado como ‘corneteiro’ ou ‘comedor de amendoim’. Na linguagem futebolística, quer dizer: ‘aquele que só
critica os atletas em campo’”,
escreveu Alberto Giovanetti
Filho.
Hoje, o Olaria Futebol Clube tem mais de 30 atletas quites com as taxas e autorizados
para a prática do futebol, conforme o balanço mensal que
não pode fechar no vermelho.
No estádio “Água de Pedra”,
chova ou faça sol, religiosamente, aos sábados tem futebol.
Na lista dos presentes, algumas exigências são estabelecidas para garantir a escalação da titularidade. Para isso é
preciso ter presença contínua,
estar com as mensalidades em
dia e não levar cartão amarelo
e nem vermelho.
Segundo as regras do Olaria Futebol Clube, aqueles que
não atendem a tais exigências
seguem para o banco dos reservas e, daí, começa a tarefa
de montar as duas equipes.
Ainda segundo Alberto Giovanetti Filho, tarefa esta enca-

Fotos acervo Olaria Futebol Clube

Olaria Futebol Clube em 1981
Em pé: Orlando Stievano Filho, Osvaldo da Silva, José A. Scudeler, Rubens Bufo,
Valdemar Bufo (Dema Bufo), Valdir Daniel e José Bom (Pepino)
Agachados: José Paulo Marcon (Paulinho Butina), Fernando Siqueira, Ari Valério,
Roberto Dal Pozzo (Xuxa), Alexandrino Ribeiro (Lilo) e Danilo Toschi
minhada aos diretores do dia,
que alternam os nomes a cada
sábado.
A dimensão do campo do
Olaria atende as medidas mínimas estabelecidas por normas
esportivas, o que o torna um
campo oficial, ou seja, jogam-se 11 contra 11. Sobre o fardamento do jogo, cada atleta tem
a obrigação de ter seu próprio

material esportivo, seu calção,
meias e chuteira.
As cores do uniforme se
alternam entre verde, amarelo,
branco, azul e vermelho. Na
verdade, somente no vestiário,
antes de entrar em campo, é
que todos ficam sabendo sobre a cor escolhida para aquele dia.
Entre os peladeiros atletas,

há médicos, dentistas, advogados, engenheiros, fisioterapeutas, contadores, funcionários
públicos, assim como há aposentados, empresários, comerciantes representantes comerciais, autônomos, entre outros.
Parabéns ao Olaria Futebol
Clube e ao seu fundador Dema
Bufo e associados por estes 40
anos de fundação.
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Onde Anda Você?

Joãozinho Piovezane
faleceu há 15 anos
A coluna de hoje é especialmente dedicada ao eterno João Piovezane, famoso
esportista e pedreiro/construtor da mais alta qualidade
profissional do município de
Tietê.
Nascido em 9 de janeiro
de 1932, em Bernardino de
Campos, o filho de Assunta
Milanelo Piovezane e de José
Piovezane foi um homem trabalhador e um chefe de família espetacular.
Casado com Irene Milanezi Piovezane desde 1º de fevereiro de 1964, sempre morou
na mesma casa na rua Olegário de Camargo, 39, em Tietê.

Falecido em 23 de janeiro
de 2006, portanto, há 15 anos,
o estimado Joãozinho Piovezane, como era carinhosamente
chamado, deixou a esposa e os
filhos José Angelo Piovezane
(casado com Patrícia Mazzucatto Piovezane e pai de Angelo); Marcelo Piovezane (in memoriam - casado com Helena
Jorge Piovezane e pai de Felipe); Marcos Roberto (casado
com Daiane Maria Zangirolami
Piovezane e pai da Isabella); e
Maria Regina Piovezane Furian
(casada com Vitor Furian e
mãe da Giulia).
Há de se registrar por mais
uma vez que Joãozinho foi
um ser humano incrível, um
guerreiro que nunca voltou
às costas para a dificuldade,
um sábio que sempre teve as
palavras certas para tudo. Foi
um exemplo de integridade,
humildade e bondade.
Joãozinho deixou uma
marca eterna no coração da
família, dos amigos e dos atletas de Tietê, especialmente no
América Futebol Clube, o Vermelhinho da Barra Funda.
Para quantos meninos, o
mundo tornou-se um lugar
mais feliz ao receberem os
valiosos ensinamentos do treinador Joãozinho? Para muitos,
certamente! É por isso que sua
luz jamais se apagou e até
hoje permanece viva dentro do
coração de todos eles que souberam o significado de uma
vida dedicada a servir.
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Édie Honório
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INFANTIL DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE EM 1964
Em pé: João Piovesani (técnico), Edgar Scomparim, Carlinhos Saconi, Odair Cláudio, Pedro Nicolozi,
Carlos Sbompato, Ivan Penteado, Carlinhos Gardenal, Afonsinho de Toledo e Nilton Piovesani (mascote).
Agachados: Nivaldo Piovesane (mascote), Carlos Benate, Eduardo Módolo,
Demércio Sacon, Nabor, João Rodrigues, Toninho Toledo e Paulo Cardia
Escrever deste nobre amigo é deixar que a nostalgia dos
velhos tempos, belos dias surja trazendo lembranças cheias
de afeto. Realmente, aqui só
cabem grandes histórias para

se lembrar de Joãozinho e,
apesar da tristeza destes 15
anos da sua partida, sinto orgulho e gratidão por ter o conhecido e compartilhado da
sua vida.

PIADINHA DA SEMANA:
O marido chega em casa e,
imediatamente, a esposa pergunta:
-“Amor, onde está aquele
livro ‘Como viver 100 anos?’”

-“Joguei fora!”
-“Jogou fora? Mas por
quê?”
-“É que sua mãe vem nos
visitar amanhã e eu não quero
que ela leia essas coisas!”

TRÊS TAMBORES

Município de Tietê recebe 2ª edição do ANTT Barrel Show
Entre quarta e sábado, 27
e 30 de janeiro, será realizada
a 2ª edição do ANTT Barrel
Show no Haras Raphaela, um
dos maiores complexos de
provas equestres da América
Latina, localizado em Tietê,
cujo evento é promovido pela
Associação Nacional dos Três
Tambores e que faz parte da
18ª temporada da associação.
Para a disputa do ANTT
Barrel Show, está confirmada
a presença da estrela mirim
Eduarda Carrero, atual campeã nacional da categoria Mirim. Com apenas 13 anos, a
jovem competidora de maior
ascensão na modalidade na
atualidade, estará entre as
adultas. Por conta da idade,
ela se despediu da categoria
Mirim na Final Nacional de
2020. Portanto, esta será a
estreia da competidora de Paraguaçu Paulista/SP entre as
estrelas adultas.
Vale lembrar que a temporada teve início em outubro
do ano passado, o que tem
dobrado as expectativas da
competidora em relação ao

Eduarda Carrero, atual campeã nacional da categoria Mirim,
de 13 anos, irá competir entre as adultas
evento. Apesar da idade, Eduarda Carrero reúne condições
de também brigar pelo título

da categoria principal.
“Estou ansiosa porque é
minha estreia nesta tempo-

rada, sendo que, agora, vou
competir apenas entre as
adultas. Trata-se de um novo

desafio, uma responsabilidade e uma emoção diferentes.
Será também meu retorno
no conjunto com a Aline Tol
Fame, égua com qual venci
uma etapa Mirim em 2020
com excelentes tempos. O
que é algo que me deixa também muito confiante”, revelou a jovem estrela.
Distribuindo mais de 150
mil em prêmios em diversas categorias, o ANTT Barrel Show será válido como
a 4ª etapa da Temporada
2020/2021 do Circuito RAM
Rodeo ANTT, o principal
campeonato da modalidade
Três Tambores no País.
Vale ressaltar que o evento no Haras Raphaela seguirá
diversos protocolos de saúde para evitar o contágio e a
propagação do novo coronavírus, da mesma forma em
que a ANTT realizou outras
provas durante a pandemia
nos últimos meses.
Cabe ressaltar ainda que
haverá transmissão ao vivo
pelo canal do YouTube da
ANTT.

Fotos divulgação ANTT
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DE 23 A 29 DE
JANEIRO

DROGARIA BELA VISTA (15)3282-2322
PANDEMIA

Aprovação de vacinas dá esperança a brasileiros
Diretoria da Anvisa deu aval à fabricação da CoronaVac pelo Instituto Butantan e da Astrazeneca/Oxford pela Fiocruz
Por unanimidade, os cinco
diretores da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
aprovaram no domingo, 17 de
janeiro, o uso emergencial da
CoronaVac pelo Instituto Butantan e da vacina de Astrazeneca/Oxford pela Fiocruz contra a covid-19.
A maioria na direção
da agência foi alcançada às
14h54, quando o diretor Alex
Machado Campos tornou-se o
terceiro a votar favoravelmente à imunização em caráter
emergencial com as duas vacinas.
No início da tarde, as três
áreas técnicas da Anvisa haviam recomendado a aprovação do uso emergencial. As gerências de Medicamentos, de
Monitoramento de Produtos
e de Inspeção e Fiscalização
Sanitária deram parecer favorável. A recomendação, no entanto, precisava ser submetida
à Diretoria do órgão.
A primeira diretora a ler
o voto foi a relatora do caso,
Meiruze Freitas. Ela aprovou
o uso emergencial e destacou
não haver alternativa terapêutica às vacinas. A diretora dis-

se ter tomado a decisão com
aval da ciência e após trabalho
árduo dos técnicos da Anvisa
nos últimos dias. “Guiada pela
ciência e pelos dados, a equipe
concluiu que os benefícios conhecidos e potenciais dessas
vacinas superam seus riscos.
Os servidores da Anvisa vêm
trabalhando com dedicação
integral e senso de urgência”,
disse Meiruze.
O discurso da diretora da
Anvisa vai de frente contra o
movimento antivacina e o negacionismo na Ciência, que
tem ganhado força nos últimos anos.
No Brasil, os pesquisadores
Gustavo Cabral de Miranda e
Natalia Pasternak e o biofísico
Rômulo Neris, além de outros
cientistas, estão na linha de
frente no desenvolvimento da
vacina e contra o discurso negacionista.
Gustavo de Miranda lidera
a pesquisa de desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus, assim como vacinas
para chikungunya e zika vírus,
no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências
Biomédicas da USP.

Divulgação Nossa Folha

A enfermeira Monica Calazans foi a primeira
brasileira a ser imunizada contra a covid-19
Natalia Pasternak atua
como pesquisadora visitante
do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, no Laboratório de Desenvolvimento de
Vacinas (LDV) e diretora-presidente do Instituto Questão de
Ciência.
Já Rômulo Neris tem como
foco de sua pesquisa de doutorado na Universidade Fede-

ral do Rio de Janeiro a forma
como o sistema imune reage
ao novo coronavírus.
Em comunicado, Natalia
Pasternak disse que “a informação científica de qualidade
precisa circular nas redes sociais de forma fácil, acessível e
didática”.
Os cientistas destacaram a
natureza global do trabalho e

reconhecer a contribuição de
milhares de pessoas ao redor
do mundo.
A especialista contou que
“o sentimento antivacinas no
Brasil e no mundo está crescendo, e não deve ser subestimado.” Ela disse ainda participar de uma iniciativa global,
representando o Brasil. “É uma
honra e uma ótima oportunidade para divulgar ciência
neste mar de desinformação”.
PRIMEIRA
BRASILEIRA
IMUNIZADA - A enfermeira
Mônica Calazans, de 54 anos,
é a primeira brasileira imunizada com a vacina do Butantan contra a covid-19 no País.
Mulher, negra e com perfil de
alto risco para complicações
provocadas pelo coronavírus,
não deixou de atuar nos hospitais da capital paulista para
ajudar a salvar vidas.
“Não é apenas uma vacina.
É o recomeço de uma vida que
pode ser justa, sem preconceitos e com garantia de que
todos nós teremos as mesmas
condições de viver dignamente, com saúde e bem-estar”,
afirmou a enfermeira, que é
obesa, hipertensa e diabética.

Em maio, quando a primeira onda da pandemia entrava
na fase de pico em São Paulo,
Mônica decidiu se inscrever
para vagas de enfermagem
com contrato por tempo determinado. Entre vários hospitais, escolheu trabalhar no
Instituto de Infectologia Emílio
Ribas mesmo sabendo que estaria no epicentro do combate
ao coronavírus. “A vocação falou mais alto”, afirmou.
Residente em Itaquera, na
zona leste da capital, Mônica
trabalha em turnos de 12 horas, em dias alternados, na UTI
do Emílio Ribas, hospital de referência para casos graves de
covid-19. O setor tem 60 leitos
exclusivos para o atendimento
a pacientes com coronavírus,
com taxa de ocupação média
de 90%.
Apesar da rotina intensa, a
enfermeira mantém o otimismo e o equilíbrio emocional.
Torcedora do Corinthians,
Mônica aproveita as folgas no
hospital para assistir aos jogos
do clube de coração. Ela também é fã de de séries de TV e
das canções de Seu Jorge, artista favorito da enfermeira.

COVID-19

Mesmo com falta de insumos, São Paulo inicia vacinação
O Estado São Paulo começou a vacinar a população contra a covid-19 no domingo, 17
de janeiro. A imunização teve
início após a aprovação do uso
emergencial da vacina do Instituto Butantan, a CoronaVac,
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Neste primeiro dia de campanha, profissionais de saúde
de hospitais de referência no
combate à pandemia e inte-

grantes de populações indígenas começaram a ser vacinados em uma sala dedicada do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
O calendário estadual de
vacinação estava marcado
para acontecer de 25 de janeiro a 28 de março. Na sua
primeira fase, englobaria profissionais da saúde, indígenas
e quilombolas, e logo depois
idosos de todas as faixas etá-

rias. No plano inicial, o tempo
de separação das duas doses da CoronaVac seria de 21
dias. Agora, porém, segundo
o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, o Plano
Nacional de Imunização (PNI)
deve recomendar um intervalo
maior, de 28 dias, uma vez que
uma crise diplomática originada pelo Governo Federal com a
China tem dificultado o envio
de insumos para fabricação da

vacina, pois a maior parte deles vem da China.
Segundo o governador João
Doria (PSDB), desde segunda,
18 de janeiro, entrou em operação o plano logístico de distribuição de doses, seringas e
agulhas, com envio das grades
para imunização de trabalhadores de saúde de seis hospitais de referência do Estado:
HCs da Capital e de Ribeirão
Preto (USP), HC da Campinas

(Unicamp), HC de Botucatu
(Unesp), HC de Marília (Famema) e Hospital de Base de São
José do Rio Preto (Funfarme).
Na sequência, grades de
vacinas e insumos também serão enviadas a polos regionais
para redistribuição às Prefeituras, com recomendação de
prioridade a profissionais de
saúde que atuam no combate à pandemia. Os municípios
também deverão imunizar a

população indígena com apoio
de equipes do Sistema Único
de Saúde (SUS).
O total de 1,5 milhão de
doses é a referência para trabalhadores de saúde baseado
na última campanha de vacinação contra a gripe. Contudo, mais detalhes sobre a
quantidade de doses e início
da vacinação nos municípios
não foram divulgados pelo
Governo do Estado.

AGLOMERAÇÕES

SISTEMA SATURADO

RISCOS

Aumento das mortes por
covid é reflexo do fim de ano

Caos de Manaus pode se
repetir em outras cidades

Pediatra orienta sobre volta
às aulas na pandemia

No início deste ano, o número de novos casos, bem
como o mortes por covid-19,
disparou no Brasil, reflexo,
segundo o médico Fernando
Guedes, das aglomerações no
fim do ano de 2020.
Em dezembro, os profissionais de saúde já alertavam que
as reuniões nas datas comemorativas culminariam no aumento de pessoas infectadas e
também no número de mortes
no começo de 2021, e por isso
pediam para evitar as festas.
De acordo com relato de
profissionais de saúde, a maio-

O caos registrado em Manaus, que sofre com a falta de
leitos e oxigênio para pacientes
de covid-19, deverá se repetir
em outras cidades do Brasil. Especialistas alertam que a falta
de ações mais duras para frear
a pandemia coloca em risco a
capacidade de atendimento
do sistema de saúde, que não
deve suportar a demanda.
Na última semana, hospitais pediram socorro pela
falta de oxigênio para tratar
seus pacientes. O problema
não está só na Região Norte
do País, pois a Fundação Fio

No fim do ano passado,
algumas escolas particulares
inclusive retomaram as aulas,
porém, muitos adultos responsáveis pelas crianças ficaram em dúvida sobre levá-los
ou não para a escola.
Segundo a pediatra Ana
Cristina Pacheco Machado, do
Centro Médico São José de Boituva, com o novo ano letivo se
aproximando, ficam algumas
questões sobre a covid-19.
Com relação aos riscos,
caso o adulto esteja indo ao
mercado, ao trabalho, utilizando transporte público e

ria dos pacientes que tem procurado atendimento médico
tem dito que esteve reunida
com familiares ou amigos em
celebrações de Natal ou Ano-Novo.
O médico Fernando Guedes
lembrou, ainda, que a aglomeração segue não recomendada
por conta da alta taxa de contaminação e o retorno à normalidade só deve ocorrer depois
da vacinação, que já teve início,
mas vai demorar para atingir
a maior parte dos brasileiros,
principalmente aqueles que
não são o público-alvo.

Cruz alerta que a ocupação
dos leitos de UTI nos hospitais de todo o País está em
seu nível mais alto desde
julho do ano passado. O balanço da organização mostra que 21 Estados têm hoje
níveis médios ou críticos de
ocupação.
Segundo Gerson Salvador,
médico infectologista e especialista em Saúde Pública,
“queda na adesão ao distanciamento e isolamento, somada à narrativa do controle
da pandemia, criou condições
desfavoráveis”.

INDICADOR PROFISSIONAL
FONOAUDIÓLOGA

CIRURGIÕES - DENTISTAS

exercendo demais atividades
externas, a criança já está, inevitavelmente, exposta ao risco
de receber o vírus em casa.
No entanto, o vírus não é
a única coisa a se preocupar.
Ficando somente em casa, a
criança corre outros riscos de
adoecer, seja fisicamente ou
psicologicamente.
“A resposta deve ser de
cada família pensando na saúde da criança e dos que convivem com ela, ou seja, na coletividade, com equilíbrio entre
risco e benefício, exposição e
segurança”, disse a médica.
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GESTÃO ALDO SANSON

Conheça quem são os secretários de Cerquilho
Com o novo governo do prefeito Aldo Sanson, que tem como vice José Roberto Pilon, poucas mudanças ocorreram até o momento
Em Cerquilho, o prefeito reeleito Aldo Sanson (PSDB) chegou ao seu quinto mandato ao ser reeleito com ampla vantagem: 19.430 votos (85,29%). Nestes próximos quatro anos,
seu vice-prefeito será o empresário e ex-presidente da Câmara,
José Roberto Pilon (Cidadania).
Como adiantado pelo próprio chefe do Poder Executivo

Cerquilhense no fim do ano passado, a equipe sofreu mudanças pontuais mínimas.
Entendendo como melhor caminho e acreditando no potencial de cada um, o prefeito Aldo Sanson manteve a maior
parte do Secretariado da sua gestão passada, com mudanças
apenas nas Secretarias Municipais de Obras, Viação e Serviços

e na de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, além da
Assessoria Jurídica da Prefeitura.
A seguir, conheça quem são os secretários municipais da
nova gestão Aldo Sanson, os quais o auxiliarão em relação à
execução das propostas de governo apresentadas nas eleições
municipais de 2020.
Fotos divulgação PMC

Melissa Thays Sanson é
formada em Nutrição e permanece como a responsável
pelo Fundo Social de Solidariedade, trabalho este que é
feito de forma voluntária.

Bruno Bonelli, formado
bacharel em Branding Design
e com MBA em Administração e Marketing, é o secretário municipal de Administração

Fernando Camargo, advogado formado pela Faditu
e servidor público de Cerquilho há 15 anos, atuará na Assessoria Jurídica da Prefeitura de Cerquilho.

Amilton Lourenço, graduado em Comunicação Social e
Pós-graduado em Marketing,
é o secretário municipal de
Trabalho e Desenvolvimento
Econômico.

Claudia Maria Reimann
Baston tem formação em Enfermagem e atua em Saúde
Pública há mais de 20 anos.
Ela continua como secretária
de Saúde e Promoção Social.

Bacharel em Direito e Ciências Contábeis e com Licenciatura em Pedagogia com especialização em Administração e
Supervisão Escolar, Ana Pakes
é secretária de Finanças.

Waldivino Grisotto, servidor público há 11 anos e formado em Ciências, Biologia
e Pedagogia, com Pós-Graduação em Psicopedagogia, em
Leis da Educação e em Inclusão, permanece como secretário de Educação e Cultura.

Antônio Luvizotto Neto,
bacharel em Engenharia Civil e Tecnólogo em Gestão de
Sistema de Informação e servidor público há 16 anos, assume como o novo secretário
de Obras, Viação e Serviços
de Cerquilho.

Alessandro Moreira de
Souza, técnico de voleibol
nível I, formado em Educação Física e cursando Direito,
permanece no comando da
Secretaria de Esportes, Turismo, Lazer, Juventude e Eventos (Setul).

Márcio Gaiotto, formado
engenheiro florestal, sendo
mestre em Ciências Florestais e especialista em Gestão
Ambiental, continua sendo o
responsável pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Cerquilho (Saaec).

Felipe Pascutti, formado
em Arquitetura e Urbanismo,
especialista em Engenharia
de Segurança do Trabalho e
servidor público há 23 anos,
é o novo secretário da pasta
da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.

John Santos Veloso, GCMconcursado há 27 anos, com
formação superior em Gestão
Pública e especialização em
Gestão de Guarda Civil e Certificação de Formadores, é o
secretário municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil.

ENTREVISTA

Nilza Coutinho avalia retorno às aulas da Rede Pública de Tietê
Nilza Bernardo Coutinho,
formada em Química pela Faculdade de Ciências e Letras de
Avaré desde 1992 e licenciada
em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho, de Botucatu,
é a secretária municipal de
Educação do novo governo do
prefeito de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB).
Tem especialização em Pedagogia Escolar, Supervisão,
Orientação e Administração
pela Faculdade Internacional
de Curitiba e cursou o Ensino
Médio Profissionalizante, na
área de edificações, na Escola
Municipal “Professor Carlos
Bom”, em São Manuel.
Já atuou na Biblioteca Municipal de São Manuel e, em
1992, iniciou-se na Educação
Pública como professora de
Matemática e Ciências para
o Ensino Fundamental 2, em
Areiópolis e São Manuel.
Mudou-se para Tietê em
1995 e passou a ministrar aulas na disciplina de Química
para o Ensino Médio na Escola
Estadual “Plínio Rodrigues de
Morais” até 2009. A partir de
2010, na mesma unidade escolar assumiu como vice-diretora e, depois, diretora, aposentando-se em 2019.
Para tratar sobre a deter-
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minação do Governo do Estado de São Paulo, que, mesmo
durante esta pandemia da covid-19, definiu a volta às aulas
presenciais para o dia 8 de
fevereiro, o jornal Nossa Folha entrevistou Nilza Bernardo Coutinho para saber como
isso será feito na Rede Municipal, assim como para saber
sobre os protocolos adotados
e, ainda, esclarecer dúvidas de
alunos, responsáveis e profissionais da Educação.
NOSSA FOLHA - O município iniciará o ano letivo na
Rede Municipal de Ensino a
partir de 8 de fevereiro?
NILZA - As unidades escolares públicas, que são regidas
pelo Sistema Municipal de Ensino, aguardavam pesquisa
dirigidas aos responsáveis legais pelos educandos matriculados nas Escolas Municipais
de Educação Básica (Emebs)
até ontem, 21 de janeiro, para
o fechamento das decisões a
respeito da possibilidade da
retomada das atividades escolares presenciais. A ideia é
conhecer o pensamento dos
pais e ouvir os profissionais
da Saúde e Vigilância Sanitária,
da Educação, Sindicatos e Conselho Municipal de Educação.

Nilza revelou que a Secretaria Municipal de Educação
está preparada para atuar junto das escolas
Quanto às unidades escolares regidas pelo Sistema
Estadual de Ensino e as escolas particulares, ligadas ao
Sistema Estadual, estas serão enquadradas no Decreto
Estadual 65.384/2020, que
dispõe sobre a retomada das
aulas e atividades presenciais
no contexto da pandemia do
covid-19, ratificado pela Diretriz do Conselho Estadual de

Educação, emitida em 13 de
janeiro deste ano, referente à
obrigatoriedade da retomada
de, pelo menos, um terço das
aulas com frequência presencial para as escolas estaduais
e particulares.
NOSSA FOLHA - As creches também voltam a funcionar em 8 de fevereiro?
NILZA - Ainda não temos

todos os subsídios necessários
envolvendo todos os personagens para tratarmos da data
referente ao retorno das atividades escolares das creches.
NOSSA FOLHA - Como serão as aulas no Ensino Fundamental? Ocorrerão de forma
híbrida?
NILZA - A Secretaria Municipal de Educação está preparada para atuar juntamente
das escolas com o retorno das
atividades escolares presenciais, a distância ou das formas
concomitante, considerando
toda boa experiência de 2020,
que foi a utilização das plataformas online, melhoradas em
2021, que traz como novidade
o uso dos tablets, adquiridos
para atender as crianças do
Ensino Fundamental do 1º ao
5º ano, assim como seus professores, diretores e orientadores pedagógicos. Da mesma
forma, a Prefeitura está em via
de adquirir novos tablets para
atender as demandas do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental, a Educação Especial e o último ano da Educação Infantil
obrigatória (Pré II), de crianças
de cinco anos.
Para mais informações,
aguardamos a leitura da opção

dos pais, tendo em vista à não
obrigatoriedade de remeter
seus filhos para a escola enquanto ocorra risco derivado
pela pandemia, para definirmos a retomada das aulas presenciais e aplicarmos o formato escolhido, desenhado para
o início do ano letivo.
NOSSA FOLHA - Quais cuidados a Secretaria Municipal
de Educação tomará para um
retorno seguro às aulas?
NILZA - Desde junho de
2020, a Secretaria Municipal
da Educação possui seu Protocolo de Retomada, que atende
as necessidades estabelecidas
pelo Governo do Estado de São
Paulo, e serão integralmente
aplicadas no momento da retomada das atividades escolares presenciais.
NOSSA FOLHA - Gostaria
de acrescentar mais alguma
informação de relevância?
NILZA - É de fundamental
importância que os responsáveis legais pelos alunos, regularmente matriculados na
Rede Pública de Tietê, procurem as escolas dos seus filhos
para responderam sobre o retorno das aulas presenciais no
município.
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PRIMEIRA DOSE

Municípios iniciam vacinação contra a covid-19
Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista receberam os primeiros lotes e os profissionais de Saúde começaram a ser imunizados
Divulgação PMT, PMC, PMJ e PMLP

Em Tietê, a primeira dose da CoronaVac foi
aplicada na enfermeira Vera Lucia Catto
As primeiras 400 doses da
vacina CoronaVac chegaram
em Tietê na tarde da quarta,
20 de janeiro. Tendo, primeiramente, como público-alvo
profissionais da saúde que
estão trabalhando na linha de
frente de combate à covid-19,
a primeira a ser vacinada foi a
auxiliar de enfermagem Vera
Lucia Catto, que tem 34 anos
de atuação junto à Saúde do
município e que, agora, está
na linha de frente no atendimento a pacientes infectados com o novo coronavírus.
Além dela, na ala do SUS/
covid da Santa Casa de Tietê,
foi imunizada a recepcionista
Gisele de Oliveira Silva.
Os demais profissionais
da Saúde do município estão
sendo vacinadas no ginásio
de esportes “Acácio Ferraz”,
no bairro Nova Tietê, ao longo da semana.
CERQUILHO - Também na
quarta, 20 de janeiro, a Prefeitura de Cerquilho recebeu
400 doses da vacina contra a
covid-19 e deu início à imunização dos profissionais da

área da Saúde.
Os primeiros dois profissionais a receberem a vacina foram: Jailson Soares
dos Reis Junior, de 31 anos,
responsável pela limpeza do
Posto de Saúde da Vila São
José, unidade que atende exclusivamente casos suspeitos
e confirmados de covid-19, e
Patrícia Camargo de Almeida
Noqueli, de 44 anos, técnica de enfermagem da Santa
Casa de Misericórdia de Cerquilho.
Nos próximos dias, serão
vacinados todos os profissionais que trabalham no Posto
de Saúde da Vila São José e na
Ala Covid da Santa Casa, ambas as unidades que estão na
linha de frente no combate à
doença; as equipes médicas e
de enfermagem de todas as
Unidades Básicas de Saúde,
da Policlínica Municipal e da
Santa Casa; e os motoristas
da Central de Vagas e da Secretaria de Saúde.
Demais profissionais da
Saúde e outros grupos de risco serão atendidos conforme

Em Cerquilho, o auxiliar de limpeza Jailson Soares
do Reis Junior foi o primeiro a ser imunizado
a chegada das novas doses
enviadas pelo Governo Estadual.
JUMIRIM - O município de
Jumirim recebeu 22 doses da
vacina contra o novo coronavírus na quarta, 20 de janeiro. Por lá, a primeira pessoa
vacinada foi a enfermeira
Nanci Helena.
LARANJAL PAULISTA A enfermeira Fabiana Rovai
Garpelli foi a primeira laranjalense a ser vacinada contra
a covid-19. A aplicação da vacina ocorreu na terça, 19 de
janeiro.
Fabiana Rovai Garpelli
trabalha há 24 anos no setor
de Ortopedia do Hospital das
Clínicas em São Paulo.
O município de Laranjal
Paulista recebeu o primeiro
lote de vacinas da CoronaVac, com 290 doses, na tarde
de ontem, 21 de janeiro.
O início para a imunização dos profissionais de saúde do município começou
hoje, 22 de janeiro, de acordo
com o cronograma estabelecido pelo Governo do Esta-

do e pelo Plano Municipal de
Imunização.
MORTES AUMENTAM - O
último Boletim Epidemiológico das Secretarias de Saúde
aponta que o número de casos por covid-19 voltaram a
crescer de maneira bastante
preocupante.
Até hoje, dia 22, Tietê registrava 1.166 casos da doença e tinha 1.020 curados e
115 em recuperação. A quantidade de mortes está em 29.
Já em Cerquilho são 1.946
casos confirmados, 1.700
curados, 215 pessoas em recuperação e 31 mortes.
Na cidade de Jumirim, o
número de casos aumentou
para 186, mas o município
segue com uma morte apenas. Aqueles que estão curados somam 179 pessoas.
Já Laranjal Paulista tem
1.551 casos registrados, com
1.398 pessoas curadas, 142
em recuperação e a soma de
11 óbitos.
Também até esta sexta, 22
de janeiro, o Estado de São
Paulo registrou 50.318 óbitos

CONTRA A COVID-19

Denival de Lima

Espaço esportivo da Nova Tietê acabou
escolhido por conta da acessibilidade
combate à covid-19.
“O prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) solicitou à Secretaria

Municipal de Saúde o início
imediato da vacinação, assim
que chegaram as doses das

vacinas distribuídas pelo Governo do Estado de São Paulo”,
disse o secretário interino.
TREINAMENTO - Na quarta, 20 de janeiro, na sede do
Departamento de Vigilância
Epidemiológica, houve o treinamento com os profissionais
que atuarão durante todo o
período da Campanha de Vacinação contra a covid-19 em
Tietê.
Servidores municipais da
Saúde de Tietê foram treinados sobre a vacina, bem como
sobre o sistema que as doses
serão registradas.
A Secretaria Municipal de
Saúde informou que, a cada
recebimento de novas doses
da vacina, a ação será amplamente divulgada para orientação dos públicos direcionados.

PANDEMIA

Reunião discute implantação do Plano de Imunização
Na quarta, 6 de janeiro, o
prefeito de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB), e os secretários
Pedro de Paludeto Pasin (Saúde e Esportes), Everton Miguel
(Finanças), Márcia Tamer (Assistência e Desenvolvimento
Social), Nilza Coutinho (Educação), Álvaro Gebraiel (Obras)
e Sulleiman Schiavi (Governo
e Coordenação) participaram,
de forma online, do Seminário
de Gestão Pública promovido
pelo Governo do Estado.
O evento reuniu a maior
parte dos prefeitos paulistas e
11 secretários estaduais e foi
dirigido pelo próprio governador João Doria (PSDB), que
apresentou os impactos financeiros e de desenvolvimento
causados pela pandemia da
covid-19 no Estado.
O governador mostrou as
projeções financeiras e de de-
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Evento de gestão pública ocorreu virtualmente
senvolvimento para 2021 e as
ações do governo de controle
do equilíbrio fiscal, que poderão impactar os municípios.
Além disso, houve apresentação do Plano Estadual de Imunização, o principal assunto

tratado na reunião.
Para implantá-lo em Tietê,
o prefeito Vlamir Sandei solicitou ao secretário interino de
Saúde, Pedro de Paludeto Pasin, toda a atenção para que a
secretaria atenda a população

e o Governo do Estado no momento da imunização.
O governador João Doria
destacou ainda que, nesta próxima segunda, 25 de janeiro,
pretende iniciar o movimento
estadual de vacinação, a começar, em sua primeira etapa,
atendendo nove milhões de
pessoas, pelos profissionais
da saúde, indígenas e quilombolas, tendo a segunda dose
projetada para 15 de fevereiro
deste ano.
Além disso, a partir de 8 de
fevereiro, maiores de 75 anos
serão vacinados e a segunda
dose aplicada em 1º de março,
fechando a primeira etapa do
Plano Estadual de Imunização,
com o público-alvo de 60 a 64
anos, tendo este o recebimento da primeira dose em 1º de
março e a segunda em 22 de
março.

ATUALIZAÇÃO

Capital e regiões regridem e voltam à Fase Vermelha
Com o aumento de casos
e mortes por covid-19, o Governo do Estado de São Paulo
voltou a endurecer as medidas
para conter o agravamento da
situação.
A partir da segunda, 25 de
janeiro, todas as cidades do
Estado deverão voltar à fase
vermelha a partir das 20 horas

Em Laranjal Paulista, a enfermeira Fabiana Rovai
Garpelli recebeu a vacina no Hospital das Clínicas
e 1.644.225 casos confirmados. Deste total, 1.415.873
estão recuperados e 169.476
já receberam alta.
De acordo com o governo,
69,7% dos leitos estão ocupados no Estado. O número
de pacientes internados é
de 13.937, sendo 7.845 em
enfermaria e 6.092 em Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs).

Cabe lembrar que os 645
municípios do Estado têm
pelo menos uma pessoa infectada, sendo 613 com um
ou mais óbitos. Entre as vítimas fatais, a maior parte é do
sexo masculino.
O novo coronavírus é
transmitido principalmente
por meio de gotículas geradas quando alguém infectado
tosse, espirra ou exala.

EM CERQUILHO

Ginásio “Acácio Ferraz” funciona como local da vacinação
Em Tietê, o ginásio de esportes “Acácio Ferraz”, no
bairro Nova Tietê, foi o local
escolhido pelo Comitê de Enfrentamento da Pandemia para
atender a população durante a
Campanha de Imunização contra a covid-19 no munícipio.
De acordo com o secretário
municipal interino de Saúde e
Medicina Preventiva, Pedro de
Paludeto Pasin, a campanha
atenderá a população de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, conforme a chegada das
doses imunizantes e do público-alvo.
Ainda segundo Pasin, inicialmente, o município recebeu 400 doses da vacina para
atender especificamente os
profissionais da saúde, que
atuam na linha de frente do

Em Jumirim, a vacina Coronavac foi aplicada,
primeiramente, na enfermeira Nanci Helena

em dias da semana, e durante
todo o dia e noite aos fins de
semana.
Na Fase Vermelha, bares,
restaurantes e comércios que
não se encaixem em serviços
essenciais - o que inclui shoppings e salões de beleza - estão proibidos de funcionar até
a manhã seguinte. O horário

preciso ainda não foi divulgado. A ideia é coibir de todas as
formas qualquer tipo de atividade que estimule aglomerações, como as proporcionadas
por bares e eventos, conforme
o diagnóstico do Centro de
Contingência do Coronavírus.
Desde que 2021 começou,
São Paulo registrou um au-

mento de casos de 42% comparado a dezembro. As mortes
também subiram 39% nesse
período, e foram registrados
1.100 óbitos em 21 dias, e 62
mil novos casos. No total, desde fevereiro do ano passado, o
Estado contabilizou 1,66 milhão de infecções e 50,6 mil
mortes.

Recuperada, Cleuza Belino
toma posse na Câmara
Câmara de Cerquilho

Vereadora assumirá a
função pela sétima vez
Após se recuperar da covid-19, a vereadora Cleuza da
Silva Belino (PSDB), de 58 anos,
foi empossada na terça, 12 de
janeiro, na Câmara Municipal
de Cerquilho. A vereadora reeleita não participou da cerimônia oficial, em 1º de janeiro
deste ano, por conta do diagnóstico do novo coronavírus.
Cleuza da Silva Belino tomou posse durante sessão so-

lene realizada de forma online
e, no dia seguinte, esteve na
Câmara Municipal para assinar o termo de compromisso
e posse.
De acordo com a Assessoria de Comunicação da Câmara de Cerquilho, Cleuza Belino
estará presente na primeira
sessão do Legislativo programada para 1º de fevereiro. O
encontro deverá ser presencial, seguindo medidas de distanciamento e de higiene.
A vereadora apresentou
os sintomas da doença no fim
de dezembro. A cerimônia de
posse ocorreu, em 1º de janeiro de 2021, na Câmara Municipal, e ela não esteve presente
para evitar o contágio do vírus.
Participaram 12 dos 13 vereadores eleitos.
Nas eleições municipais
de 2020 em Cerquilho, Cleuza
Belino foi a quarta candidata a
vereadora mais votada, recebendo 786 votos. Ela ocupa o
cargo desde 1997 e assumiu a
função pela sétima vez consecutiva.

ADOÇÃO URGENTE
Mãezinha é uma cachorra de porte pequeno
que foi resgatada junto
dos seus filhotes de um
lugar onde ficava amarrada.
Já está castrada e vacinada. Adora conviver com
pessoas, principalmente,
crianças.
Preferencialmente, deve ser adotada
para ser filha única.
Mais informações pelo
(15)99739-3002 ou acesse
miaujude.com.
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Presidentes das Câmaras apresentam projeções
Alfredo Melaré, Mauro Frare, Felipe Motta e Berto Filho contam como é comandar a Presidência do Poder Legislativo no biênio 2021/2022
Divulgação

Em seu primeiro mandato, Alfredo comandará o
Legislativo local no biênio 2021/2022
Divulgação

Mauro foi reeleito vereador e acabou escolhido
como presidente da Câmara de Cerquilho
Em Cerquilho, Mauro André Frare (PSDB), vereador
reeleito com com 451 votos
no pleito eleitoral de 2020,

assumiu como presidente da
Câmara Municipal e comandará as ações da Casa de Leis no
biênio 2021/2022.

Divulgação

Felipe Motta e Silva foi o escolhido para presidir o
Legislativo jumiriense de 2021 a 2022
Por decisão da maioria, o
cargo de presidente da Câmara Municipal de Jumirim para
o biênio 2021/2022 está com
Felipe Motta e Silva (PV), eleito
vereador com 103 votos nas
eleições municipais do ano

passado.
NOSSA FOLHA - Primeiramente, conte-nos como ingressou na carreira política?
FELIPE - A política é uma
área muito abrangente, que vai
Divulgação

Antônio Valdecir Berto Filho (Cidadania) foi o
vereador mais votado de Laranjal Paulista
Antonio Valdecir Berto
Filho (Cidadania), eleito vereador com 612 votos, comanda a Presidência da Câmara
Municipal do município de

Laranjal Paulista no biênio
2021/2022.
NOSSA FOLHA - Primeiramente, conte-nos como in-

Para o biênio 2021/2024,
a Câmara Municipal de Tietê
tem como presidente Alfredo
Melaré Neto (PL), vereador eleito com 403 votos, e que, desde 1º de janeiro, desempenha
seu primeiro mandato frente
ao Poder Legislativo tieteense.

pai em algumas reuniões e, a
partir disso, passei a observar
suas ações. Mais crescido, comecei a me interessar pela política e a buscar informações
de como a mesma, de forma
responsável, pode transformar a vida da população.

NOSSA FOLHA - Primeiramente, conte-nos como ingressou na carreira política?
ALFREDO - Ingressei na
carreira política através do histórico da minha família, principalmente do meu avô Alfredo Melaré, vereador por dois
mandatos e, em razão da trajetória do meu pai José Carlos
Melaré, vereador por um mandato e prefeito por três vezes.
Eu me lembro que, quando criança acompanhava meu

NOSSA FOLHA - Como é
para você assumir a Presidência da Câmara e quais as primeiras medidas como presidente no biênio 2021/2022?
ALFREDO - Assumir a
Presidência da Câmara neste
primeiro biênio é um desafio,
pois trata-se de uma grande
responsabilidade perante a
população que tanto espera do
Poder Público.
As primeiras medidas são
organizar e colocar os projetos

NOSSA FOLHA - Primeiramente, conte-nos como ingressou na carreira política?
MAURO - Em 1988, recém-formado em Educação Física,
fui convidado pelo então prefeito Alcides De Nadai a dar
treinamento para as escolinhas de basquetebol de Cerquilho, na época. Um ano depois, em 1989, o prefeito Aldo
Sanson, eleito em seu primeiro
mandato, me convidou para
assumir a coordenação da
Concetur. Ali tivemos a oportunidade de realizar diversos
eventos, como os Carnavais de
Rua com desfile das escolas de
samba, a primeira edição da
Festa do Peão, Campeonato
Varzeano, entre outros.
Esta bagagem me trouxe
coragem para, em 1992, pelo
PSDB disputar uma vaga de
vereador. Naquela vez, fiquei
como primeiro suplente.
Entre 1996 e 2000, voltei a
conduzir a Concetur na gestão

do prefeito Alcides De Nadai.
Na época, promovemos a volta dos desfiles cívicos, jogos
escolares, a primeira edição
do Motofest e do Caminhando
com Saúde.
Em 2016, disputei as eleições para vereador, venci e
fui reeleito em 2020. Paralelo
a isso, sempre gostei de atuar
como voluntário em diversos
setores da cidade, como fiz na
Creche “Josephina De Nadai”,
na Escola Cooperativa e na Paróquia São Benedito e Santa
Terezinha.

muito além da figura individual dos candidatos eleitos.
No Brasil, a política é uma
carreira antiga, vem desde
a época do descobrimento,
mas somente agora, séculos
depois, é que ela finalmente
começou a se fazer presente
em nossas discussões diárias
e a atrair mais pessoas, assim
como fomentar o interesse entre os mais jovens.
O meu ingresso na carreira política se deu pelo anseio
em querer melhorias, viabilizações e também respaldo
enquanto munícipe. A vontade
em querer ajudar o próximo
sempre foi uma de minhas
qualidades e, sabendo que no
meio político seria mais fácil
ter uma maior articulação em
conseguir melhorias para o
nosso município e o bem-estar de toda a população, refleti
bastante e decidi entrar na política como candidato a vereador.

para você assumir a Presidência da Câmara e quais as primeiras medidas como presidente no biênio 2021/2022?
FELIPE - Para mim, assumir
a Presidência da Câmara Municipal de Jumirim, considerando que sou o presidente eleito
mais jovem da história do município, é de suma importância, além de um desafio muito
grande que será responder por
essa Casa de Leis.
Foi perante a indicação de
meus oito nobres pares que fui
escolhido para desígnio de tal
cargo. As primeiras medidas a
serem tomadas serão as modificações em nossos dispositivos do Regimento Interno
buscando atualizações complementares junto ao mesmo
a fim de viabilizar todo o processo administrativo.

NOSSA FOLHA - Como é
gressou na carreira política?
ANTONIO - A política teve
início na minha vida no ciclo
familiar. Nasci e vivo entre
pessoas que sempre tiveram
interesse e discussão sobre assuntos da política. No ano de
2007, em uma conversa com
amigos, tive a ideia e coloquei
em prática a fundação do Partido Social Cristão (PSC), em
Laranjal Paulista.
Em 2012, meu pai Antônio
Valdecir Berto se candidatou
ao cargo de vereador e acabou
eleito. Trabalhou de 2012 a
2016 e, durante este período,
acompanhei sua carreira política. Em 2020, com entusiasmo da minha família e dos
amigos, me candidatei a vereador e fui o mais votado nas
eleições municipais.
NOSSA FOLHA - Como
é assumir a Presidência da
Câmara e quais as primeiras
medidas como presidente no

NOSSA FOLHA - Como
é assumir a Presidência da
Câmara e quais as primeiras
medidas como presidente no
biênio 2021/2022?
MAURO - Tenho o prazer
de assumir a Presidência da
Câmara pela segunda vez e
encaro esta experiência com
a responsabilidade que a função exige. As minhas primei-

NOSSA FOLHA - O que
norteará sua gestão frente ao
Legislativo Municipal e quais
são seus objetivos agora
como presidente da Câmara?
biênio 2021/2022?
ANTONIO - Primeiramente é uma honra novamente ter
sido o mais votado, com 10
votos favoráveis de 11 vereadores, para representá-los e
presidir a Câmara Municipal.
É uma experiência nova, na
qual estou conhecendo e estudando, mas que já apresentei
alguns projetos para melhoria
dos trabalhos do Legislativo.
NOSSA FOLHA - O que
norteará sua gestão frente ao
Legislativo Municipal e quais
são seus objetivos agora
como presidente da Câmara?
ANTONIO - Minha gestão,
sem dúvida, está e sempre estará norteada nos pilares da
transparência, justiça, responsabilidade com erário público
e com a população laranjalense.
Tenho como objetivo a implantação do sistema Câmara
sem papel, que acarretará eco-

importantes para serem apreciados pelos nobres edis.
NOSSA FOLHA - O que
norteará sua gestão frente ao
Legislativo Municipal e quais
são seus objetivos agora
como presidente da Câmara?
ALFREDO - Vou direcionar
projetos que beneficiem a população. O objetivo será agilizar projetos importantes que,
na maioria das vezes, ficam
muito tempo na Câmara, o
que atrasa o desenvolvimento
do município.
NOSSA FOLHA - Como
avalia a atual Câmara de Vereadores e sua composição,
considerando eleitos e reeleitos?
ALFREDO - Avalio a aturas medidas são as formações
das comissões permanentes,
que tem papel importante nas
análises dos projetos a serem
votados. Além disso, vamos
redefinir os horários de atendimento alterados por motivo
da pandemia.
NOSSA FOLHA - O que
norteará sua gestão e quais
são seus objetivos agora
como presidente da Câmara?
MAURO - Minha gestão
será pautada pela transparência nos atos, pelo diálogo com
os vereadores, pela interação
com o Executivo e pela aproximação do Legislativo com
a população. Também quero
modernizar ainda mais as redes sociais para uma maior interação com a sociedade.
NOSSA FOLHA - Como
você avalia a atual Câmara e
sua composição considerando eleitos e reeleitos?
FELIPE - Frente à Presidência da Câmara Municipal, estou ciente das minhas responsabilidades e das obrigações.
Além disso, executarei meu
trabalho com ética, honestidade, decência, consciência e
atitude. Afirmo que haverá espaço em minha tribuna para o
apoio ao Executivo em tudo o
que for bom e importante para
Jumirim e sua população.
NOSSA FOLHA - Como
avalia a atual Câmara de Vereadores e sua composição,
considerando os eleitos e reeleitos?
FELIPE - Nossa Câmara é
composta por nove vereadores (dois foram reeleitos e sete
eleitos) e, destes, três são da
oposição e seis da situação.
Em contrapartida, hoje o nosso único partido é Jumirim e
sua população, portanto, em
nossa composição vejo um
equilíbrio e uma harmonia entre todos os nobres, os quais
demonstram empenho e têm
nomia, agilidade e transparência em todos os processos
desta Casa de Leis, podendo
assim a população acompanhar, em tempo real, todos os
trabalhos que estão sendo realizados, ressaltando também
a importância e os benefícios
ecológicos desse sistema.
Politicamente,
trabalho
para manter uma relação de
parceria entre o município, Estado e União com deputados
estaduais e federais, pois, para
que haja um impacto positivo e a realização de grandes
obras e desenvolvimento do
município, essa parceria é de
suma importância.
Saliento também a importância de uma boa relação
entre os Poderes Executivo e
Legislativo. A política é a possibilidade de transformar e
impactar, de forma positiva,
a vida das pessoas. É através
dela que podemos mudar bairros, cidades e até mesmo o

al Câmara como bem direcionada, com representantes de
bairros importantes do município. Vejo também uma grande vontade em cada um em
buscar junto ao Poder Executivo benefícios à população.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, como acredita que
será a relação do Poder Legislativo com o Governo Municipal?
ALFREDO - A relação destes dois Poderes será conduzida da melhor forma. Temos
que nos unir para que Tietê
volte aos trilhos do desenvolvimento. A Câmara tem como
obrigação fiscalizar os atos do
Executivo e o que for para o
bem da população, com certeza, iremos ser favoráveis.
MAURO - Com certeza,
será uma Legislatura voltada
ao bem social da população.
Particularmente, conheço todos os vereadores eleitos e
sei que são comprometidos e
engajados para tornar nossa
cidade cada dia melhor. Diferenças de ideias podem e devem ocorrer, mas o bom senso prevalecerá sempre.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, como acredita que
será a relação do Poder Legislativo com o Governo Municipal?
MAURO - Dos 13 vereadores desta Legislatura, 11 apoiaram o prefeito Aldo Sanson
nas eleições municipais. Portanto, há uma base aliada forte
e próxima ao Executivo, prevalecendo sempre o diálogo e a
independência entre os poderes. Este bom relacionamento
facilitará os trabalhos de todos
e quem ganha é Cerquilho.
consigo uma bandeira a ser
defendida. A partir desse quesito, vejo uma Câmara forte e
arranjada para atender todas
as demandas do município.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, como acredita que
será a relação do Poder Legislativo com o Governo Municipal?
FELIPE - A relação entre os
Poderes Legislativo e Execuivo
será de harmonia. Quero compartilhar, da melhor maneira
possível, todos os trabalhos
entre as autoridades que estarão frente a este processo de
nova gestão municipal administrativa.
Sem dúvida, entendo a
importância de se fomentar novas ideias que venham
contribuir para um melhor
progresso em seu todo. Desta
forma, declaro o meu entusiasmo e a minha boa vontade
junto aos Poderes, aos meus
colaboradores de mandato e a
toda a população jumiriense.
País.
NOSSA FOLHA - Como
avalia a atual Câmara e sua
composição,
considerando
eleitos e reeleitos?
ANTONIO - A atual composição da Câmara possui oito
novos vereadores em primeiro
mandato e apenas três reeleitos. Este cenário traz um sentimento de esperança e entendo
que a população também sinta
isso. Portanto, desejo que possamos inovar, mudar e fazer
uma gestão diferente.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, como acredita que
será a relação do Poder Legislativo com o Governo Municipal?
ANTONIO - O Legislativo
e Executivo precisam ter uma
relação de diálogo para o desenvolvimento do município,
priorizando sempre os interesses da população.
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com desconto de até 16%
conforme número de garrafas.
Válido enquanto durarem os estoques.
Confira e refresque-se!

ENTREVISTA

FAC completa seu primeiro ano em Cerquilho
A unidade oferece os cursos de Direito, Enfermagem, Psicologia, Engenharia Civil e Odontologia e possui financiamento próprio
A diretora-adjunta Ana
Cláudia Leite Moneia, da Faculdade Cerquilho (FAC), trouxe
um panorama do Grupo Educacional Faveni no segmento
de Educação Superior neste
primeiro ano de trabalho em
Cerquilho, completados na
próxima quinta, 28 de janeiro.
Em entrevista ao Nossa Folha, Ana Moneia também trará
informações sobre os cursos
de Graduação e Pós-Graduação presenciais e seu Corpo
Docente; o Vestibular de Verão
para este 1º semestre; financiamento próprio; o resultado
dos eventos online; a avaliação
de todo trabalho em meio a
uma pandemia e o que esperar
deste ano de 2021.
NOSSA FOLHA - A FAC
completa na próxima quinta,
28 de janeiro, o seu primeiro
ano de Ensino Superior em
Cerquilho. O que o Grupo
Faveni e toda equipe podem
comemorar?
ANA MONEIA - Temos e
teremos muito a comemorar.
Nascemos em plena pandemia,
mas conseguimos enfrentá-la
com muito esforço e dedicação de todos para redesenhar
novas estratégias de ensino,
de forma que o aluno pudesse
sentir o mínimo possível esta
forçada mudança de modalidade do presencial para o online. Também destaco, é claro,
o esforço que cada aluno fez
para manter seu objetivo de
buscar conhecimento.

Divulgação

NOSSA FOLHA - Hoje,
quais são os cursos de Graduação e de Pós-Graduação
presenciais disponibilizados
pela FAC?
ANA MONEIA - Hoje, a FAC
oferece os cursos de Direito,
Enfermagem, Psicologia, Engenharia Civil e Odontologia, estando todos autorizados pelo
Ministério da Educação (MEC).
Além disso, estamos abrindo a
primeira turma de Pós-graduação em Enfermagem Forense,
com apoio da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense.
NOSSA FOLHA - Neste
período, além dos cursos de
Graduação e de Pós-Graduação presenciais, o que se produziu em prol dos alunos e
da comunidade local?
ANA MONEIA - Promovemos várias rodadas de conversa com temas de interesse
dos alunos e da comunidade.
Todos foram sem custo e ocorrerão aos sábados, em formato
online, o que facilitou a participação. Além dessas rodadas,
também fizemos lives e as Semanas dos Cursos de Enfermagem, Direito e Psicologia,
com convidados de altíssimo
destaque dentro das respectivas carreiras, inclusive com
participação
internacional,
assim como também destacamos os talentos culturais do
nosso grupo e da nossa região
através da Semana Cultural.
Para coroar tudo isso, o
ano de 2020 encerrou-se com

mente, é muito especial.
NOSSA FOLHA - A FAC
lançou o Vestibular de Verão
para este 1º semestre. Como
ele funciona e, hoje, qual é a
média de valor das mensalidades?
ANA MONEIA - Para se inscrever é fácil e simples. Basta
acessar o site www.faculdadecerquilho.com.br e fazer a inscrição. Não há custo e tudo é
feito de forma online. Temos
para os cursos de Direito, Enfermagem, Psicologia e Engenharia Civil 40% de desconto
e mensalidades de R$599,40.
Para Odontologia há 30% de
desconto. Além disso, temos
um programa de financiamento próprio, em que o aluno
paga 50% desse valor e financia o restante.

Ana Moneia é a diretora-adjunta da
Faculdade Cerquilho (FAC)
uma comemoração de Natal
dedicada à Casa da Criança, a
qual, sem dúvida, foi bem especial.
NOSSA FOLHA - Na atualidade, como está composto o
Corpo Docente da FAC considerando todos os cursos?
ANA MONEIA - Nossos
professores são, seguramente, o nosso grande diferencial.
Todos possuem vasta expe-

riência em Ensino Superior,
além de serem extremamente
comprometidos com a Educação e com a Ciência. Para além
disso, nosso Corpo Docente
tem valores ímpares, como a
dedicação em proporcionar caminhos aos alunos de maneira
tão afetiva, individualizada,
atendendo demandas de atenção, sempre muito atento ao
que cada aluno necessita.
Nosso Corpo Docente, real-

NOSSA FOLHA - A FAC
oferece bolsas parciais e integrais considerando o Prouni,
ou tem algum financiamento?
ANA MONEIA - Ainda não
tivemos acesso ao Prouni, mas
possuímos financiamento próprio, com acesso bem facilitado. Entre em contato com o
Departamento Financeiro pelo
telefone (15)99822-8677 e se
informe.
NOSSA FOLHA - Como foi
para todos da FAC este período de começo de trabalho
em Cerquilho em meio a uma
pandemia e o que esperar dos
próximos 12 meses?

ANA MONEIA - A nossa sociedade mostrou que é capaz
de mudar. Estamos em um
novo processo de amadurecimento das relações humanas,
então não ficaríamos de fora!
Nossos professores, coordenadores e equipe técnica-administrativa se fortaleceram,
buscaram estratégias de ensino, tecnologias ativas e, certamente, 2021 será de muita dedicação e foco nos processos
de ensino.
Todos da FAC estão orgulhosos por terem cumprido
rigorosamente tudo que foi
proposto e, ainda, criarem espaços científicos, culturais e
sociais atuantes.
Em 2021 faremos mais, afinal, as escolhas definem o futuro e nós escolhemos transformar nossa comunidade por
meio da Educação!
NOSSA FOLHA - Considerações finais:
ANA MONEIA - Convido
você a nos acompanhar pelas redes sociais, pois temos
muitos projetos para este ano,
envolvendo não só os alunos,
mas a comunidade, em especial, a Terceira Idade da região!
Para melhor atender, ampliamos nossos horários de
atendimento e estamos à disposição das 9 às 20 horas.
Conheça a FAC! Agende um horário pelo telefone
(15)99772-5189 e conheça o
Projeto Pedagógico e as amplas instalações.
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Antonio Arruda brinda
nova idade com a esposa
Marlete, os filhos André
e Mateus e familiares
hoje, 22 de janeiro

O marido Sérgio e os
filhos Camila e Lucas
parabenizam Cláudia
Modanez nesta
sexta, 22 de janeiro

Cristina Gonse assopra
velinhas hoje, 22 de
janeiro, e comemora
com as filhas, os netos,
o namorado e a família

Bolo desta sexta,
22 de janeiro, será para
José Aramis Robim,
que aniversaria na
companhia da filha Rose

Marcio Cardia muda
de idade nesta sexta,
22 de janeiro, junto da
esposa Sílvia, do filho
Felipe e dos familiares

Maria Helena Roma
aniversaria nesta sexta,
dia 22, ao lado dos filhos
Raquel, Junior e Bia, dos
netos e de toda a família

Mateus da Silva Vanuci
rasga folhinha nesta
sexta, 22 de janeiro, e
comemora a data com
os pais Luciano e Isis

Paulo Balmiça Junior
troca de idade hoje,
22 de janeiro, e recebe
o carinho dos filhos
Bianca, Renan e Ravena

Familiares e amigos
enviam beijos e abraços
para Sonia Nhoncance,
que celebra mais um ano
hoje, 22 de janeiro

Talyta Báu apaga
velinhas nesta sexta,
22 de janeiro, na
companhia do marido
Juliano e dos filhos

Os pais Cláudia e
Fausto e a irmã Mariana
parabenizam Tássia
Martins Bonilha pela
nova idade hoje, dia 22

Valkiria Duarte completa
mais um ano de vida
hoje, dia 22, ao lado do
marido Claudio e dos
pais Adelina e Walter

Adrielly Karoline
Ferreira, filha de Ilso
e Josiane e irmã da
Gabryélle, completa dois
anos amanhã, dia 23

Enrico Marcom Robim vai
apagar velinhas amanhã,
dia 23, junto dos pais
Sabrina e Rodrigo, da
irmã Alice e familiares

Felipe Fabri Olyntho,
filho de Ana Carolina e
Duda, muda de idade
neste sábado, dia 23, na
companhia da família

Ilda Diz celebra mais
um ano amanhã, 23 de
janeiro, com o marido
Antonio, os filhos Ana e
André e a netinha

Josi Manuela Silva
assopra velinhas neste
sábado, dia 23, e brinda
a data com o marido, a
filha, o neto e familiares

A esposa Flávia, o filho
Gustavo e a família
cumprimentam Juninho
Canavezi neste sábado,
23 de janeiro

Lívia Sabadim celebra
mais um ano de vida
amanhã, dia 23, junto
dos pais Nilce e Celso, do
namorado e da família

Manuela Dal Poz Fidelis
completa 13 anos neste
sábado, 23 de janeiro, na
companhia dos pais, dos
avós e dos familiares

Maria Tereza recebe
os parabéns do marido
Valdemar, dos filhos,
familiares e amigos
neste sábado, dia 23

O bolo deste sábado,
23 de janeiro, será para
Rosangela Brandolise,
que aniversaria ao lado
de toda a família

Silvio Brancher vai trocar
de idade neste sábado,
23 de janeiro, junto da
filha Laura, da família e
dos amigos

Arnaldo Rodrigues Jr.
será festejado pela
esposa Márcia, pelos
filhos, netos e familiares
neste domingo, dia 24

Os pais Adriana e
Maurício e toda a família
parabenizam Arthur
Martins pelos oito anos
neste domingo, dia 24

Os pais Nelson e Filó,
a namorada Damana
e família parabenizam
Fábio Stefani neste
domingo, 24 de janeiro

Giovanna Luvizotto
completa 21 anos neste
domingo, 24 de janeiro,
junto dos pais Luciana e
Márcio e da irmã Isabella

Bolo deste domingo,
24 de janeiro, será para
João Guilherme Bete,
que brinda a data com a
esposa Elisa e os filhos

José Carlos Regonha
(Jacaré) aniversaria
neste domingo, 24,
ao lado dos filhos Ana
Flávia, Jr. e Ana Paula

Os pais Milla e Amarildo
e a irmã Mariana enviam
os cumprimentos para
Isadora Vicentim Grando
neste domingo, dia 24

A mãe Larissa, o
irmão Fábio e família
parabenizam Lucas
Pizzol pelos 10 anos
neste domingo, dia 24

Paulo Henrique Pasquoto
rasga folhinha neste
domingo, 24 de janeiro,
e brinda a data com a
namorada Mirella

Paulo Roberto Cisotto
(Berto) ganha beijos e
abraços da esposa Cida
e da filha Ellen Carolina
neste domingo, dia 24

Rafaela Albino Massuia
muda de idade neste
domingo, 24, ao lado do
marido Massuia e dos
filhos Pedro e Mariana

Regina Piovezane Furian
celebra mais um ano
neste domingo, dia 24,
na companhia do marido
Vitor e da filha Giulia

Taís Coan Madeira
festeja aniversário com
o marido Ibá e os filhos
Ibazinho e Victória neste
domingo, 24 de janeiro
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Os pais Juliana e
Alexandre, o irmão Luigi
e familiares parabenizam
Antonella pelos 11 anos
segunda, 25 de janeiro

Beatriz Bussamra
Gardenal rasga folhinha
segunda, 25 de janeiro,
e brinda a data especial
com os familiares

Daniela Paes Consorte
aniversaria segunda,
dia 25, com o marido
Everton e as filhas Ana
Maria e Ana Lara

Lurdinha Groff será
festejada na segunda,
dia 25, pelo marido
Cristiano, pela filha
Helena e familiares

Marina Carniel muda de
idade na segunda, 25 de
janeiro, na companhia
da filha Beatriz e dos
pais Darci e Rosane

Brinde da segunda,
25 de janeiro, será
para Paola Grando, que
comemora com o marido
Edgard e a família

Paulo Marcom festeja
nova idade na segunda,
dia 25, junto da esposa
Cida, dos filhos, dos
netos e familiares

A esposa Talita, o
filho João e a família
parabenizam Robson
Momi pelo aniversário na
segunda, 25 de janeiro

Toninha Denardi assopra
velinhas na segunda,
dia 25, na companhia
dos filhos Leandro e
Jéssica e dos familiares

O marido Edison e os
filhos Bruno, Fábio e
Marília parabenizam
Vânia Antonelli Jacobson
na segunda, dia 25

Bolo da terça, 26 de
janeiro, será para Ana
Paula Bettini, que muda
de idade na companhia
dos familiares

Aline Lobato Meyer
assopra velinhas na
terça, dia 26, junto do
marido Shua Meyer, dos
filhos e da família

Carlinhos Bertola, da
Vivenda do Trigo, celebra
mais um ano na terça,
dia 26, com a esposa
Kátia e os filhos

Catharina Grando
comemora 81 anos na
terça, 26 de janeiro,
e recebe todo o carinho
dos filhos e da família

Érica Savassa Pinto
Cacoci aniversaria na
terça, 26 de janeiro, com
o marido João, a filha
Letícia e a família

Flor Estanislau rasga
folhinha na terça, 26 de
janeiro, com o marido
Luiz, os filhos Taís e
Renan e familiares

Heriberto Brandolise
assopra velinhas na
terça, 26 de janeiro, na
companhia da esposa
Valdirene e dos filhos

Os pais Tavinho e Cintia,
os irmãos e a família
parabenizam Júlia Pilon
pelos 11 anos na terça,
26 de janeiro

A esposa Nice, os filhos
e as netas parabenizam
Luiz Antônio Antonietti
Chagas por mais um ano
de vida na terça, dia 26

Marina Bete muda de
idade na terça, 26 de
janeiro, na companhia
do marido João Paulo e
dos pais Tião e Jane

Márcio Antônio Franco
celebra nova idade
na próxima terça, 26
de janeiro, ao lado da
esposa Flávia Bau

Marco Aurélio Franco
aniversaria na terça,
dia 26, na companhia
da esposa Melissa e das
filhas Cecília e Alice

Matheus Barlati Arantes
Coan completa 11 anos
na terça, 26 de janeiro,
junto dos pais Júlio e
Daniele e familiares

Nilson Galavote recebe
os parabéns da mãe
Clotilde, dos filhos Isa e
Gui e familiares na terça,
26 de janeiro

Nivaldo Grando assopra
velinhas na terça, dia 26,
ao lado da esposa Yvone,
do filho Adriel, da nora
Lais e da família

Renato Vidotto
recebe os cumprimentos
na terça, 26 de janeiro,
da noiva Melissa, dos
familiares e dos amigos

Tânia Armbruster brinda
nova idade na terça,
dia 26, com o marido
Julio e os filhos Felipe,
Adriano e Victor

O marido José Carlos, os
familiares e os amigos
cumprimentam Ana
Sílvia pelo aniversário na
quarta, 27 de janeiro

Carlos Campi rasga
folhinha na quarta,
27 de janeiro, e festeja
a data com a esposa
Maria Elvira e os filhos

Dra. Marisa Alves Lima
Rodrigues de Moraes
celebra mais um ano de
vida com o marido e a
família na quarta, dia 27

Lucas Citroni festeja
aniversário na quarta,
dia 27, junto dos pais
Doni e Romilda, dos
familiares e amigos

Lurdinha Ferreira
assopra velinhas na
quarta, 27 de janeiro,
junto do marido Roberto
e da filha Fernanda

Bolo da quarta, 27
de janeiro, será para
Polliana Saccon, que
comemora a data
especial com a família

Regina Marcelo e
Martelini recebe os
parabéns do marido João
e dos filhos João Felipe e
Pedro na quarta, dia 27

Simone Pereira será
festejada pela filha
Sarah e pelos familiares
na próxima quarta,
27 de janeiro

Os pais Alexandre e
Eliane e família enviam
as felicitações para Sofia
Grando, que faz 16 anos
na quarta, dia 27

Sônia Ferreira troca
de idade na quarta, 27
de janeiro, e recebe os
parabéns dos filhos, dos
familiares e dos amigos

Sueli Pires dos Santos
comemora aniversário
na quarta, 27 de janeiro,
com o marido Luiz Netto,
os filhos e familiares

Aldenise Maria Furian
Toledo troca de idade
na quinta, 28 de janeiro,
na companhia do
marido e dos filhos

O marido Leonardo, o
filho Miguel e familiares
parabenizam Daniele
Peev pelo aniversário na
quinta, 28 de janeiro

Dida Schincariol Saconi
muda de idade na quinta,
dia 28, ao lado do marido
Basílio e dos filhos
Eduardo e Daniele

As flores da quinta,
28 de janeiro, serão para
Lourdes Vidotto, que
recebe o carinho dos
familiares e amigos
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Maria Teresa (Dim)
brinda aniversário na
quinta, dia 28, junto da
Olga (Tito), dos filhos,
das netas e familiares

Os parabéns da quinta,
28 de janeiro, serão
para Marta Cristina de
Almeida, que festeja com
a família e os amigos

Nara Calegare assopra
velinhas na quinta,
28 de janeiro, junto do
marido Geovane, do filho
Miguel e da família

Parê Vidotto Sacconi
faz aniversário na
quinta, 28 de janeiro,
com o marido Laerte e as
filhas Laura e Ana Maria

Pedro Souza Campos
troca de idade na quinta,
dia 28, e recebe os
parabéns da esposa
Paula e dos filhos

Ricardo Colodeto
aniversaria na quinta,
dia 28, com a namorada
Laisa e os filhos Juninho,
Isabela e Giovanni

BODAS

Neto e Telma

Paulo e Adriana

Bete e Celso

Pedro e Glauce

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Osmar Ruy Neto e Telma Zamunér
Calocini brindam 10 anos de casados hoje, 22
de janeiro, e festejam a data com o filho Caio e
familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns
pelas Bodas de Esmeralda!

Em Cerquilho, Paulo Vaghetti e Adriana Nogueira completam 16 anos de união hoje, 22 de
janeiro, na companhia dos filhos Luisa e Pedro
e família.
O jornal Nossa Folha envia os cumprimentos pelas Bodas de Pérola de Água Doce!

Em Tietê, Elizabete Aparecida Tomazela
Jabur e Celso Jorge Gonzaga Jabur festejarão 34
anos de matrimônio amanhã, 23 de janeiro, junto das filhas Ana e Amanda e dos genros Renato
e Vitor. Recebam do Nossa Folha as felicitações
pelas Bodas de Espodumênio!

Em Tietê, Pedro Geraldo Melaré e Glauce
Spezzotto comemorarão 28 anos de casamento
amanhã, 23 de janeiro, ao lado dos filhos Pedro
Henrique e Ana Laura. Os amigos do jornal Nossa Folha cumprimentam o casal pelas Bodas de
Hematita!

André e Rosana

Corali e Tales

Alina e Wellington

Mirian e Vanderlei

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Rosana De Marchi Vicentim Pizol e
André Ricardo Pizol brindarão seis anos de casados neste domingo, 24 de janeiro, com o filho
Denis e familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns
pelas Bodas de Peridoto!

Em Tietê, Corali Esotico Cancian e Tales Doriguel Fávero, completarão o primeiro aniversário de união na segunda, 25 de janeiro, na companhia da família.
O jornal Nossa Folha envia os cumprimentos pelas Bodas de Ametista!

Em Tietê, Wellington Bertola e Alina Mara
Rodrigues Bertola festejarão 19 anos de matrimônio na terça, 26 de janeiro, junto dos filhos
Alice e Artur e familiares.
Recebam do Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Kunzita!

Em Cerquilho, Mirian Braz Foramiglio e
Vanderlei Foramiglio comemorarão 31 anos de
casamento na terça, 26 de janeiro, ao lado dos
filhos Débora e Vanderlei Filho e família.
Os amigos do jornal Nossa Folha cumprimentam o casal pelas Bodas de Hiddenita!

Tere e
Diva

Sueli e
Wilson

Mariana e
dr. Rubens

Marco e
Fátima

Fábio e
Elci

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Maria Terêsa Ribeiro Rodrigues (Tere) e Odivanir Rodrigues
(Diva) brindarão 31 anos de casados
na terça, 26 de janeiro, com os filhos
Cintia e Cleber e família. Seguem do
jornal Nossa Folha os parabéns pelas
Bodas de Hiddenita!

Em Cerquilho, Sueli Sanson Luvizotto e Wilson Luvizotto completarão
41 anos de união na terça, 26 de janeiro, na companhia dos filhos Evelyne, Natália e Luiz Gabriel e familiares.
O Nossa Folha envia os cumprimentos pelas Bodas de Labradorita!

Em Tietê, Mariana Rodrigues da
Costa e dr. Rubens Macruz festejarão
oito anos de matrimônio na terça, 26
de janeiro, e brindarão junto dos filhos Nicole e Leonardo e família.
Recebam do Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Rubelita!

Em Cerquilho, Marco Antônio
Gaiotto e Fátima Biscaro comemorarão 32 anos de casamento na quarta,
27 de janeiro, ao lado do filho Mario
Angelo, da nora Giovana e do neto Miguel. O Nossa Folha cumprimenta o
casal pelas Bodas de Rodolita!

Em Cerquilho, Fábio Terlizzi e Elci
Godoi Terlizzi celebrarão 32 anos
de amor, cumplicidade e lealdade na
quarta, 27 de janeiro, com os filhos
Alex e Caio e os familiares.
A equipe do Nossa Folha felicita o
casal pelas Bodas de Rodolita!

Thatiana e
Daniel

Flavio e
Erica

Lindalva e
Bertinho

Fábio e
Fernanda

Graziela e
Edson

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Thatiana Roberta
Borges e Daniel Borges dos Santos
brindarão 20 anos de casados na
quarta, 27 de janeiro, e receberão o
carinho da família e dos amigos.
Seguem do jornal Nossa Folha os
parabéns pelas Bodas de Diamante
Colorido!

Em Tietê, Flavio Arruda e Erica Almeida completarão 14 anos de união
matrimonial na quarta, 27 de janeiro,
na companhia do filho Guilherme e
dos familiares.
O jornal Nossa Folha envia os
cumprimentos pelas Bodas de Quartzo Rosa!

Em Tietê, Lindalva Correa Gomes
Dainez e Bertinho Dainez festejarão
16 anos de matrimônio na quinta, 28
de janeiro, e brindarão junto da filha
Maryanna e família.
Recebam do jornal Nossa Folha
as felicitações pelas Bodas de Pérola
de Água Doce!s

Em Tietê, Fábio Luís Gomes Bau
e Maria Fernanda Cancian Bau comemorarão nove anos de casamento
na quinta, 28 de janeiro, ao lado dos
filhos Luís Antônio e Guilherme e familiares.
O Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Cerquilho, Graziela Cristina
Búfalo e Edson Barros celebrarão quatro anos de matrimônio na quarta, 28
de janeiro, com o filho Pedro Henrique e a família.
A equipe do jornal Nossa Folha
felicita o casal pelas Bodas de Cristal
de Rocha!
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FIQUE POR DENTRO

São Miguel Arcanjo premia
Fotos divulgação

Samara dos Santos Saccon

Vera Lavorenti

CONVITE

No fim do ano passado, a
igreja São Miguel Arcanjo, instalada na bairro Altos do Tietê, promoveu uma Ação entre
Amigos e, em 30 de dezembro,
por meio de sorteio anunciou
os ganhadores de uma novilha, de 30 quilos de arroz da
marca Scudeler, do kit feijão
e arroz Zamuner, do kit doces
Anhembi e da cesta de produtos da NutriPet.
Vale destacar que os valores arrecadados serão revertidos em prol das despesas com
o novo prédio que abriga a
igreja São Miguel Arcanjo.
A entrega dos prêmios foi
feita por Marli Consorti e Ricardo Pupato e os ganhadores
foram:
1º prêmio - Samara dos
Santos Saccon - novilha - nº 55.
2º prêmio - Márcia Maria
Paschoal - 30kg de arroz Scudeler - nº 88.
3º prêmio - Neli Maria Lazarin - kit feijão e arroz Zamuner - nº 47.
4º prêmio - Tano Almeida kit doces Anhembi - nº 39.
5º prêmio - Vera Lavorenti
– cesta NutriPet - nº 62.

MiauJude anuncia ganhadores
Fotos divulgação

Suelen Rodrigues Lopes

Dimas Cancian

Lucas da Cruz Silveira

Em Tietê, o projeto MiauJude, que nasceu em 2017 a
partir da união das protetoras Natalia Bete, Miriã Santos
e Thais Casagrande, mantém
um pouco mais de 100 animais no abrigo por meio das
doações da sociedade que defende a causa.
Para reunir recursos e poder quitar as despesas men-

sais em torno de R$30mil, é
preciso realizar várias ações
entre amigos. A mais recente premiou três pessoas e os
nomes foram divulgados em
sorteio realizado ao vivo nas
redes sociais.
Vale lembrar que estas
lives permanecem salvas no
Instagram @miaujude e, no
Facebook,
Colaboradores

MiauJude.
Os ganhadores da última
ação entre amigos foram:
Iphone 11 64gb - Suelen
Rodrigues Lopes - número
707.
TV 32” Samsung - Dimas
Cancian - número 1263.
Caixa de Som Amplificadsa Philips - Lucas da Cruz Silveira - número 671.

CAPACITAÇÃO

Curso Supermei Organize seu Sindicato Rural promove
Negócio começa segunda
novos cursos gratuitos
Quer aprender, melhorar
sua produtividade no seu comércio e ter acesso a linhas de
créditos exclusivas?
Participe do Programa Empreenda Rápido com o Curso
SuperMei Organize Seu Negócio que já ajudou muitos
empresários e agora terá uma
nova turma presencial para o
município de Tietê.
Os temas abordados serão
empreendedor de sucesso,
formação no preço de venda,
fluxo de caixa e marketing digital.
Todos os encontros serão
realizados na Associação Comercial e Empresarial de Tietê

(Acet) entre 25 e 28 de janeiro,
no horário das 16 às 20 horas.
Para realizar a sua inscrição, é preciso entrar em contato com o Posto do Sebrae através do telefone (15)3285-2887
ou com a Acet pelo (15)32821291 para preencher a ficha
de inscrição.
O Curso SuperMei Organize Seu Negócio tem vagas
limitadas em razão da pandemia da covid-19 e seguem as
normas de segurança e limitação exigidas pela Vigilância
Sanitária Municipal. Vale lembrar que todos os participantes deverão usar máscara e
álcool gel.

Sob a Presidência de Tony
Persona, o Sindicato Rural do
município de Tietê promoverá
no mês de fevereiro novos cursos gratuitos em parceria com
o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).
Vale lembrar que estas capacitações terão material didático e entrega de certificado,
além de alimentação no local
para todos os alunos.
De acordo com Tony Persona, o primeiro deles será o curso de Manutenção de Tratores
Agrícolas, que ocorrerá na segunda, terça e quarta, 1º, 2 e 3
de fevereiro, das 8 às 17 horas,
em local a definir, e terá como

instrutor Milton Ferreira.
Já o curso de Operação de
Tratores Agrícolas, também
com o instrutor Milton Ferreira, será realizado na quinta e
sexta, 4 e 5 de fevereiro, em
mesmo horário e local indefinido.
Nos dias 20 e 21 de fevereiro, das 8 às 17 horas, em local
a ser definido, haverá o curso
Maracujá - Instalação da Lavoura, com o instrutor Alcindo
Terra Junior.
Todos os cursos têm vagas
limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp
(15)99749-9780 ou pelo telefone (15)3285-1244.
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Saiba quem foi o padre Theodoro Bibiano da Silva
Além da sacerdote em Tietê, ocupou a Vice-Presidência da Câmara Municipal e foi professor na Escola Técnica de Comércio e no “Plínio”
Padre Theodoro Bibiano da
Silva nasceu, em 9 de novembro de 1913, em Olímpia, sendo filho de Bibiano da Silva e
de Romana Reinach. Fez os estudos preliminares em Monte
Aprazível e, em 1929, ingressou no Seminário Menor de Pirapora, transferindo-se para o
Seminário Central do Ipiranga.
Foi ordenado sacerdote em
São Carlos do Pinhal por Dom
Gastão Liberal Pinto, em 7 de
setembro de 1941, posteriormente, tornando-se vigário em
várias paróquias.
De acordo com texto do
professor Maurício Ferreira,
padre Bibiano foi o primeiro
pároco e primeiro vigário da
igreja Santa Teresinha de Jundiaí. Considerado um grande
orador, era extremamente
estimado pelos fiéis, porém,
tornou-se dependente de álcool, tanto que os fiéis saiam às
ruas e o recolhiam respeitosamente o levando à Casa Paroquial. Nesta época, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
ainda não considerava alcoolismo uma doença nem recomendava que autoridades e a
população a encarassem como
problema de saúde pública.
Neste mesmo período, o
bispo Dom Aguirre recebeu
denúncias contra padre Bibiano, que acabou suspenso das
ordens, fato que revoltou a po-

Arquivo prof. Maurício Ferreira

Faleceu em 21 de janeiro de 1974 em São Paulo
pulação e permitiu que, após
o processo e a intervenção
do cônego Benjamin Gomes,
Dom Aguirre reconsiderasse a
decisão, o que o fez permanecer como vigário. Em seguida,
padre Bibiano foi transferido
para Tietê.
Vale registrar que padre
Bibiano também ficou conhecido como o padre corintiano,
pois, sempre que podia, seguia
a São Paulo para acompanhar
os jogos do Corinthians e, depois, ia à igreja Nossa Senhora

Aparecida na Várzea do Ipiranga na Capital, onde costumava
se hospedar, assim como celebrar missas.
Segundo consta na Cronologia Tieteense, padre Bibiano
faleceu às 17h45 de 21 de janeiro de 1974, em São Paulo,
vítima de um atropelamento
por uma Variant, placa CD1165, quando atravessava a
avenida 23 de Maio. Ele estava
na Capital para celebrar uma
missa e, na época, o motorista
Makoto Kawskan o socorreu

levando-o até o Pronto Socorro do Hospital Municipal, local
aonde ele veio a óbito. Como
estava sem paletó e sem documentos, acabou enterrado sem
identificação no Cemitério de
Perus, na cova de número 458.
Somente oito dias depois do seu falecimento, pela
comparação das impressões
digitais, foi possível a identificação do corpo por representantes da família que, devido
ao seu desaparecimento, iniciou as buscas.
Em 30 de janeiro de 1974,
seu cadáver foi desenterrado,
reconhecido pelo padre Júlio
Holtz e pelo tenente PM Paulo
Souza Alves no Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, transladado para Tietê, aonde chegou por volta das 13h50
mesmo dia, sendo velado pela
sua mãe de 90 anos, na rua Júlio dos Reis. Às 17h30 daquela
mesma data, foi sepultado no
Cemitério da Saudade de Campinas.
Quando faleceu, padre Bibiano ocupava a Vice-Presidência da Câmara Municipal e era
também professor na Escola
Técnica de Comércio “Professor Franklin Moura Campos” e
no Instituto de Educação “Plínio Rodrigues de Morais”.
Segundo relatos, o religioso nunca conseguiu se curar
da dependência do álcool.

ESPAÇO ABERTO

“O agora não é para sempre”
Por Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e educador
Há anos atrás um menino
recebia o conselho do seu pai:
“Pense como será quando parar de doer” e, ao ferir-se com
algo, sempre ouvia as mesmas
palavras, pois nunca deixava
de dramatizar aquele momento triste. O ato de reagir com
gritos e lamentos era, na sua
visão, a atitude apropriada. Ele
não tinha concentração em outra coisa, a não ser sua dor.
Entretanto, com a entrada
ao mundo adulto, as palavras
paternas o auxiliaram a enfrentar momentos de extrema
tristeza, seja do coração partido ou uma enfermidade longa
e difícil, e nunca esqueceu o
ensinamento: “o agora não é
para sempre”.
Na verdade, os que confiam em Deus têm consciência
de sua ação especial em toda a
vida. Embora não possa evitar
o sofrimento, de acordo com
Jesus Cristo: “(...) No mundo,

passais por aflições; mas tende
bom ânimo; eu venci o mundo”
(Evangelho de São João 16:33),
porém estão conscientes de
que ele é temporário.
Randy Pausch, 47 anos,
exemplifica muito bem isso.
Após tomar conhecimento de
um câncer terminal, retornou
ao trabalho na universidade
para realizar a última palestra. O professor de Ciência da
Computação acreditava que
aproximadamente 150 pessoas estariam no local para ouvi-lo. Ao invés disso, o auditório
estava lotado com uma capacidade para 400 lugares.
Assim, em uma hora de exposição, em um adeus “bem-humorado, inspirado e comovente”, falou “mais da vida do
que da morte”. Em algumas
semanas, sua mensagem gravada e vista por milhares de
internautas, tornou-se a semente de um best-seller. É fato

que os que enfrentam a morte
adquirem pensamento bem
claro das coisas mais importantes na existência humana.
Diante da despedida, o
apóstolo São Paulo também
inspirou as pessoas em todas
as épocas. “O tempo da minha
partida é chegado, combati
o bom combate, completei a
carreira, guardei a fé” (II Timóteo 4:6-7). As suas instruções
a Timóteo alcançam gerações,
para o desafio. A carta inicia e
finaliza com a graça de Deus
– “(...) ao amado filho Timóteo,
graça, misericórdia e paz, da
parte de Deus Pai e de Cristo
Jesus, nosso Senhor” (II Timóteo 1:2) e (...) A graça seja
convosco” (II Timóteo 4:22).
No meio dela faz referência à
infinita fidelidade divina em
todas as circunstâncias.
Quando escreve aos Filipenses 04:12-13, descreve sua
reação à vida: “De tudo e em

todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome; assim de
abundância como de escassez;
tudo posso naquele que me
fortalece”. O seu contentamento não estava baseado em
situações de alegria ou tristeza, mas no seu relacionamento com Deus. Isso preencheu o
vazio do seu coração.
Por isso, uma mensagem
de alguém à beira da morte
pode dar sentido à vida daqueles que permanecem nesse
mundo temporário e passageiro. Seu momento final foi especial ao dizer: “A Ele (Deus),
glória pelos séculos dos séculos. Amém”. (II Timóteo 4:18).
Joani Corrêa Prestes –
mestre em Letras, professor e
educador. E-mail: jcprestesedu@hotmail.com – Twitter:
@teachervjcp – blog: https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz as crianças Pedro
Luiz (Pierito), Márcia e Maria
Helena, filhos de Dante Milanelo e Juracy Gomide Souza
Campos Milanelo.
Tieteense querida e admirada, Juracy colou grau como
professora primária na Escola
“Plínio Rodrigues de Morais”,
em Tietê, em 1958. Começou
a escrever seus versos aos 12
anos. Alguns deles constaram
na imprensa local, outros foram parar nos livros.
Mas como escreveu o saudoso escritor e poeta Deraldo
Rodrigues, um dos seus homenageados, foi por meio dos
sonetos e acrósticos de personalidades que seu trabalho
ganhou maior visibilidade em
1994. Deraldo, por exemplo,
teve a honra de estar entre os
homenageados no Perfil - Eles
são assim - volume 2.
Nos acrósticos, trazia uma
composição poética acompanhando as letras iniciais do
nome e sobrenome da pessoa
homenageada verticalmente.
Neles constavam a descrição
das características marcantes
da personalidade revelada sob

o olhar da poetisa.
Em todos os trabalhos, Juracy cumpriu a expectativa do
público com total capacidade e
talento. Mas nesse projeto, foi
algo de forte inspiração e expressiva delicadeza!
Assim, Juracy permanece
viva na memória e no coração de tantas pessoas! Mais
que poetisa, Juracy era uma
mulher à frente do seu tempo, uma amiga fiel e extremamente generosa. Tinha muitas
virtudes e deu grandes exemplos de generosidade não só
por meio do seu dom literário.
Suas escritas possuiam uma
linguagem que emocionava.
Quem a conheceu sabe bem da
imensidão dos seus poemas.
Sua misão foi completada
por aqui e Juracy faleceu, em 9
de dezembro do ano de 2003,
aos 82 anos, deixando muitas
saudades.
A verdade é que aqueles
que partem desta vida não têm
propriamente que desaparecer. Estas pessoas, assim como
a Juracy, continuam a existir,
mas de uma forma diferente.
Enquanto a saudade for grande, o amor permanece.

Arquivo Marcia Milanelo

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Vitória Cardoso
Arquivo pessoal

Vitória Cardoso dos Santos e Silva, filha de Marilê
Cardoso dos Santos e Waldir Rosa Silva, nasceu em 9
de janeiro de 1993, em São
Paulo, mas chegou a Cerquilho com dois meses de vida.
É formada em Secretariado Executivo, além de ser
atriz, ter Pós-Graduação em
Gestão Cultural e em Dança Contemporânea e cursar
Pedagogia.
Trabalha como professora de Teatro pela Prefeitura de Cerquilho, assim
como é professora de Comunicação na Escola Anglo
de Ensino. Além disso, atua
como produtora cultural, atriz e diretora do Grupo Teatral
Gente de Quem e atriz e produtora do grupo Companhia de
Opinião.
Eu sou? Vitória Cardoso, uma mulher preta disposta a evoluir e construir diariamente. Apaixonada por tudo que faço,
amo dar aula e aprender com os amigos. Amo produzir, criar,
atuar. Não sei em que momento a arte entrou em minha vida
e nunca mais saiu. Sou a revolução da minha própria embarcação.
Sinônimo de beleza? Acreditar na vida, nas possibilidades,
na intuição.
Cantor e cantora? Luedji Luna e Mateus Aleluia.
Ator e atriz? Lázaro Ramos e Lucimara Portela.
Sonho? Conhecer a África.
Amor? De mãe.
Solidão? Algumas pessoas, escolhem! Outras estão perdidas! É importante se escutar para escutar o outro.
Deus? É uma mulher preta!
Religião? Fui criada na Igreja Católica, mas hoje tenho outros interesses espirituais. Busco um lugar que me complete.
Filme? Milagre da Cela 7.
Sonho de consumo? Ser mãe de três crianças, adotadas.
Defeito? Às vezes eu não escuto nem o outro, nem a mim
mesma. Trabalho o silêncio diariamente.
Qualidade? Sou completamente apaixonada pelo coletivo,
por dividir e fazer o mínimo. Acredito na movimentação do
micro para o macro.
Lugar? Salvador.
Lazer? Assistir seriados e filmes.
Qual o livro de cabeceira? Amoras, do rapper Emicida.
Este livro versa sobre negritude, representatividade, preconceito e autoconfiança, além de ser um exemplo de como a paternidade presente e afetiva contribui para a construção de
referências positivas na vida de uma criança.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Psicóloga
ou historiadora.
Momento da vida para repetir? Viajar para Trindade (RJ).
Alegria? Comer na mesa com a família, amigos...
Tristeza? Criar expectativas.
Decepção? Nossas decepções são válidas. É importante
este processo de perder, de chorar, de se decepcionar... São os
melhores ensinamentos da vida. Depois é só fortalecimento.
Receita contra o tédio? Jogar basquete.
Tem saudades do quê? Do que não vivi.
Amizade é? A melhor coisa na vida de uma pessoa.
Um(a) amigo(a) especial? Nossa, são tantos que eu nem sei
dizer apenas um.
Palavra que riscaria do vocabulário? Ansiedade.
Ídolo? Gabriele Leite.
Frase? Ter a oportunidade de viver é umas das experiências mais loucas que alguém pode ter.
Nota 10 para: a escritora Carolina de Jesus.
Nota zero para: o presidente Jair Bolsonaro.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe
Marilê Cardoso e meu avô João Cardoso.
Planos para o futuro? Ser mãe, ter cinco cachorros, plantas
e uma varanda para receber os amigos. Mas só daqui uns 15
anos (risos). Por enquanto, é estudar, trabalhar, realizar projetos sociais, atuar e organizar saraus.
Recado? É muito importante fazer terapia! Faça!
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