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Membros da Associação Caminho da Graça, sob o comando do presidente Jorge Luis Lavoranti

DESTAQUE

Aprovada rota ciclística
que sai da cidade de Tietê
Percurso é credenciado como o sétimo em nível nacional e passa por 15 cidades até chegar na
Basílica de Aparecida
Página 8
NESTE SÁBADO

Jumirim recebe o
“Vila das Artes”
Em Jumirim, neste sábado,
23 de outubro, a partir das 15
horas, o Projeto Culturando e
a Prefeitura realizarão o Festival Culturando de Literatura “Vila das Artes”.

O evento cultural ocorrerá
no Acampamento Água de Pedra (Acap) seguindo todos os
protocolos sanitários de combate à covid-19.
Página 8
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Nossa Folha . 62 anos

Editorial

Agenda

Viva a vida!

LIVE 1 Hoje, 15 de outubro,
às 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram,
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, fará uma live com
os especialistas em mercado
imobiliário e cofundadores da
Incorpore, Bruno Mantovani e
Luis Foltran. Na ocasião, eles
vão falar do lançamento e das
novidades sobre o condomínio Villagio Cerquilho, instalado na rua Almirante Barroso,
1.935, na Cidade das Rosas.

Nada que existe no Planeta pode ser comparado com o dom
da vida humana e com tudo o que vem dela. A plenitude do próprio viver e as possibilidades de tantas coisas boas que ela pode
nos proporcionar, deveriam servir de justificativas para que a
vida fosse para todos a chama da esperança, da paz, da alegria,
da irmandade, do voluntariado, do doar-se, do proteger.
Claro que a vida não tem que ser perfeita (ela nunca foi), mas
precisa ser bem vivida e valorizada, por isso, não despreze momento algum. Mesmo nas situações de dores e angústias, procure avaliar cada uma delas com olhar de aprendizado. Lembre-se
sempre dos que os grandes mestres ensinam: não queime etapas
e também não precisa ter pressa, pois tudo tem um momento
certo, mas também não os deixe que aconteçam, tardiamente.
Verdade é que tudo na vida para dar certo depende do equilíbrio que damos a cada gesto nosso. Ele é um fator determinante
para que os fatos tenham o andamento adequado. Por isso, não
se lamente pelo que não aconteceu, apenas transforme isso em
novos objetivos e lute pelo que, realmente, deseja e pelo que, de
fato, importa. Se não der certo, tenha certeza de que tentou e que
deu o seu melhor.
Ainda assim, coloque Deus na frente, não tenha medo de nada
e arrisque-se. Caso contrário, nunca saberá se vai dar certo, pois,
provavelmente, aquilo que você sonha pode estar do seu lado.
Porém, nunca se jogue de corpo e alma nas decisões tomadas.
Primeiramente, sempre analise suas atitudes para não se arrepender futuramente. Decisões impensadas, muitas vezes, trazem
consequências que podem ser irreversíveis nesta vida.
Por outro lado, quando você decidir fazer algo, não desista
fácil demais, pois a maior prova de imaturidade de uma pessoa
pode estar na falta de perseverança e no medo de se colocar perante algo com atitude e coragem. Outro fato fundamental é: busque também fazer tudo com muito carinho e uma grande dose de
amor. Verdadeiramente, a vida deve ser vivida com fé para que
se torne uma grande e rica história, cheia de desafios a serem
vencidos, obstáculos que, no final, sempre valerão a pena, pois a
vitória tem gosto de superação.
Pense também que, desde que a persistência exista, não há
idade para ser feliz, não há dia nem hora marcada, portanto, viva
o presente, esquecendo o passado e não se preocupando demais
com o futuro. Isso é a arte de existir e o maior ofício é a vida, um
trabalho que nunca acaba e sempre vai ser assim. Este é o verdadeiro sentido da nossa vida, transformando atitudes diariamente
até o nosso coração não mais bater.
Lembre-se sempre: tudo muda a cada instante! Um passo
para frente e você já não está mais onde estava. Um segundo
que avança o que era presente já se tornou passado. Um sopro
a mais e você está mais vivo do que no instante anterior e, ao
mesmo tempo, está a um segundo mais próximo da morte. A
vida é instintiva, intrigante e, sobretudo, muito interessante. Não
deixe que ela escape das suas mãos por ter medo do diferente e
do desconhecido.

PARA ENCERRAR
“Milagre é quando tudo conspira contra, mas Deus vem de
mansinho e com sopro leve muda o rumo dos ventos. Milagre
é quando respirar vira quase suspiro de alívio e a vida devolve o sorriso como forma de retribuição por todo sofrimento.
Milagre é o improvável gesto de carinho que impulsiona o ser
humano a não deixar de acreditar” - Fernanda Gaona.

BAZAR A Associação Voluntários Anônimos de Cerquilho (Avac) realiza amanhã,
23 de outubro, das 8h30 às
12h30, o Bazar Solidário em
prol dos animais. Estarão à
venda roupas e calçados (adulto e infantil) a partir de R$3
cada peça. O valor arrecadado
será direcionado para as castrações de cães e gatos de famílias carentes. O endereço é
rua São José, 1.795, no bairro
Nova Cerquilho.
LIVE 2 Na próxima segunda, 25 de outubro, às 20 horas, Rose Pasquoto Lopes será
entrevistada pela jornalista
do Nossa Folha e criadora de
conteúdo, Damana Rodrigues,
no perfil @damanarodrigues
no Instagram. Ao vivo, a fisioterapeuta falará da sua experiência profissional em Saúde e
sobre o Spazio Verde Pousada
e Residencial para Idosos e sua
vocação com esse universo.
ANTIRRÁBICA Vale lembrar que, em Tietê, a vacinação antirrábica ocorre no Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), todas as quartas, das 7
às 16 horas, enquanto durar
o estoque. O CCZ fica na rua
Humberto Bortoleto de Arruda, 677, no Jardim Rodrigues
de Morais, no Recinto da Fait.
LIVE 3 O presidente Jorge
Luis Lavoranti, o vice-presidente Antonio Reginaldo Salvador
e o secretário Rafael Modanesi chegam para uma live com
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana

Bicadinhas da semana
Rodrigues, na quarta, 27 de
outubro, às 20 horas, no @damanarodrigues no Instagram.
Na oportunidade, eles contarão sobre a origem e a história da Associação Caminho da
Graça, além da rota ciclística,
que sai de Tietê e percorre 15
cidades até Aparecida.

MEDO DO “ENTA” De acordo com as borboletas do jardim,
Wellington Pizzol, considerado o correspondente das notícias religiosas da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Tietê, passou a
temer a chegada do “enta”. Qual será a preocupação?

FEIJOADA BENEFICENTE
Neste sábado, 23 de outubro,
às 12 horas, será realizada a 1ª
Feijoada Beneficente do Sinergia Equus Equoterapia & Equitação, em Cerquilho. O valor
dos convites é R$50 e eles estão à venda na Faculdade Cerquilho (FAC). Para mais informações, ligue (15)99148-9096.

VISITA Os fofoqueiros de plantão souberam que Wilson Dal
Coleto (o popular Pizombo) está com saudades de visitar os amigos na redação do jornal Nossa Folha para colocar o papo em
dia, com direito a causos bem engraçados e piadas inéditas.

CURSOS Em parceria com a
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo
(Faesp) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), o
Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Tietê promove cursos gratuitos em “PPSC - Animais peçonhentos, espécies,
prevenção de acidentes e primeiros socorros”. As inscrições seguem até a quinta, 28
de outubro. Com vagas limitadas, o curso será na sexta e sábado, dias 29 e 30, das 8 às 17
horas, no São João, em Tietê.
Informe-se: (15)99840-7736.
ALMOÇO BENEFICENTE
O Lions Club de Cerquilho
promove almoço beneficente
“Cassoulet” - Feijoada Branca.
O evento está marcado para
ocorrer no domingo, 7 de novembro, das 11h30 às 14h30,
em formato drive-thru. A adesão custa R$50 e serve duas
pessoas. O Lions Club fica no
bairro Parque das Árvores.
ORDENAÇÃO A Arquidiocese de Sorocaba realiza a
ordenação sacerdotal dos sacerdotes de Cerquilho, Sérgio
Murilo Scudeler, Bruno Bressani Navarro e Lucas Monteiro
Nunes, no domingo, 14 de novembro, às 15 horas, na Paróquia São João Batista e Imaculada Conceição, em Sorocaba.
No dia, haverá transmissão ao
vivo pelo YouTube.

VIAGENS As borboletas do jardim contaram que a badalada
Olga Camargo (Tito) já elaborou uma lista de destinos turísticos
para 2022. No roteiro, segundo as borboletas do jardim, estão
Búzios, Ibiza, Saint Tropez e Maldivas. Quanto glamour!

MENU DO DIA As borboletas do jardim contaram que César
“Boninho” Guitte (Nossa Folha) tem certeza que a pizza é preparada na pizzaria e cerveja é fabricada na cervejaria. Alguém
discorda?
MASTERCHEF Os fofoqueiros da city disseram que, depois
das deliciosas receitas, Maria Helena Robim e Genésia Seaca estão sendo sondadas para o MasterChef Brasil. As borboletas do
jardim acreditam que a assessoria delas será de Leonor Machia.
GAROTO FITNESS As más línguas disseram que Rodrigo Almeida (MC Colchão) tem adotado um novo projeto fitness, agora
em Cerquilho. Será que, ao emagrecer, ele vai ficar bom para chutar no gol?
LIGA DA “INJUSTIÇA” Os fofoqueiros de plantão comentaram que o time Gargalo tem sua Liga da “Injustiça”, inspirada na
famosa Liga da Justiça dos super-heróis da DC Comics. Na versão
gargalina, ela é composta pelos “super-heróis” Eduardo Tolotti (Du Balada), Gerson Butignoli, Valtinho Butignoli, Cleverton
Santos Neves (Veto), Claudio Bete, Sidnei Santos, Thiago Vicentim (Palerma), Ricardo Paraná, Carlos Eduardo Santana e Valmir
Giacomazzi.
MOMENTO “SEREIO” Espalharam por aí que Talão Madeira, o
eterno goleiro reserva do time do Agora Eu “se” Consagro (Aesc),
viveu momento “sereio” nos últimos dias. De acordo com as más
línguas, o “muso” do Aesc deve lançar seu fã-clube diante de tantas fãs a sua espera. Quem está sabendo?
CASAL ANIMADO As flores do jardim apreciaram a alegria
de viver de Avimar de Oliveira e Marlete Martelini de Oliveira que,
além de curtir os netos, também amam viajar e aproveitar a vida
pós-aposentadoria. Parabéns aos dois!
PIADAS De acordo com as borboletas do jardim, quando
acabar o isolamento social, o corintiano e esportista Édie “Salim” Honório vai promover um Festival de Piadas para ensinar
a amiga Damana Rodrigues (Nossa Folha) a contar algumas. Segundo Édie, as piadas da jornalista são menos engraçadas que
as dele.
CHURRASCO Espalharam pela city que Gilson Santos Machado (Gilsão Paeh) está empenhado em se tornar um masterchef do churrasco. O corintiano aproveitou para mostrar sua
habilidade em um vídeo no Facebook e deixou os amigos com
água na boca, mas a churrascada vai ser marcada após o período de isolamento social. Aguenta coração!

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 23 de outubro
SANTA TERESINHA: às 16 e 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19h30.
DOMINGO: 24 de outubro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 9h30 (Festa).
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: 19h30.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado às 19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.
NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
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SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
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EM TIETÊ

Vereadores tratam sobre falta de vagas em creches
Transporte público também foi assunto de reclamações na sessão ordinária do Poder Legislativo Tieteense nesta semana
Na sessão ordinária do Poder Legislativo de Tietê na terça, 19 de outubro, foram apresentados 29 requerimentos e,
entre esses, dois problemas
foram novamente abordados:
a falta de vagas para crianças
nas creches municipais e o
transporte municipal deficiente. Estes e outros assuntos foram acompanhados pelo Observatório da Câmara.
CRECHES SEM VAGAS Por meio de requerimento,
os vereadores Jairo de Castro
(PRTB), Junior Regonha (MDB)
e Manoel Modesto (Republicanos) destacaram a falta de
vagas nas creches de Tietê e,
portanto, solicitaram informações do Poder Executivo
sobre o número de famílias
que aguardam por vagas nas
unidades de educação infantil,
do Maternal até Pré II.
PROBLEMA CRÔNICO - Na
sessão, Jairo de Castro recordou que requereu informações
sobre a falta de vagas no bairro São Pedro e seus arredores
no começo do ano e, diante da
reabertura das creches, não
houve evolução alguma no assunto. O vereador destacou,
ainda, que há famílias na cidade que arrumam emprego, no

entanto, não conseguem vagas
nas creches, o que prejudica
toda a estrutura familiar. “Fui
conferir a lista de crianças que
esperam uma vaga e observei
que é uma total falta de responsabilidade com a população carente”, disse.
AMPLIAÇÕES À VISTA Na mesma sessão, segundo
o Observatório da Câmara, o
vereador Ângelo Rafael (PSDB)
também se manifestou sobre
a falta de vagas em creches,
porém, destacou que a Prefeitura pretende ampliar duas
unidades escolares do bairro
e, para isso, deve obter recursos federais. Ressaltou também que as ampliações estão
previstas para o ano de 2022.
MAIS
PROFISSIONAIS
PARA A SAÚDE - Neste mesmo dia, conforme anunciou o
Observatório da Câmara, o vereador Junior Regonha (MDB)
pediu providências para o aumento do quadro de profissionais nas áreas de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicologia,
pois existem, atualmente, dois
profissionais dessas especialidades para atendimento de
toda a população de Tietê.
ALIMENTO PARA QUEM
PRECISA - Os vereadores Ju-

nior Regonha (MDB) e dr. Luis
Grigolon (PV) pediram, por
meio de requerimento, providências junto à Prefeitura em
razão da adoção do programa
de combate ao desperdício e à
perda de alimentos, objetivando a coleta de frutas, legumes
e verduras nas feiras livres e
mercados municipais da cidade, sem valor comercial e aptos ao consumo.
Os mesmos parlamentares
explicaram que esse programa
já foi adotado em algumas cidades com sucesso e, se aplicado em Tietê, será essencial
para auxiliar diversas famílias
com insegurança alimentar.
ASSUNTO ENCAMINHADO - O vereador João Martelini (PSDB) também se manifestou sobre o assunto, tendo
informado que a Prefeitura
tem intenção de implantar tal
programa em Tietê e que, inclusive, já está estudando a
lei federal regulamentadora
da distribuição de alimentos a
quem precisa.
TRANSPORTE PÚBLICO
MUNICIPAL DEFICIENTE Requerimento do vereador
Junior Regonha (MDB) pediu
providências à Prefeitura para
a retomada dos itinerários, de

meia em meia hora, nas linhas
que perfazem o sistema público do transporte tieteense.
De acordo com Regonha,
estes itinerários foram interrompidos na pandemia e não
serão retomados pela empresa prestadora desses serviços,
que alega não possuir condições financeiras para isso.
TEM SAÍDA? - O mesmo
vereador do MDB reconheceu
que a questão é muito delicada, pois envolve discussões
administrativa, jurídica e financeira. Isso porque, após
finalizar os procedimentos
necessários para a concessão
do serviço, a Prefeitura foi surpreendida por decisão do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCE-SP), proibindo
a execução do contrato.
Regonha também sugeriu que o município estude a
possibilidade de subsidiar o
serviço, enquanto a situação
persistir, pois, no final, a punição maior é para a população que fica prejudicada pela
prestação defeituosa do serviço municipal.
Os vereadores da Câmara
Municipal de Tietê voltarão a
se reunir na próxima terça, 26
de outubro.

OCORRÊNCIAS

Jovem, de 22 anos, comete
suicídio em Tietê
Um jovem de 22 anos, morador da rua Santina Tomazela Masserani, no bairro Jardim
São Francisco, em Tietê, deu
fim à propria vida na segunda,
18 de outubro. De acordo com
Boletim de Ocorrência (B.O.),
a Polícia Militar atendeu a um
chamado, via Copom, alertando sobre um suicídio.
Os policiais militares adentraram na residência e localizaram o corpo da vítima na
varanda na propriedade em situação de enforcamento. Não
se sabe as razões que o levaram ao suicídio.
Além da PM, o Corpo de
Bombeiros esteve no local, já
que o pai da vítima é acamado
por conta de um AVC e encontrava-se dormindo no quarto.
A perícia esteve no local e o
jovem foi sepultado em Cerquilho.
CAPTURADO 1 - Na quinta, 7 de outubro, a Polícia Militar de Cerquilho localizou
e prendeu um indivíduo, em

via pública, após o mesmo
demonstrar nervosismo na
abordagem. Ao ser consultado
o sistema da PM, verificou-se
que o indivíduo era procurado
pela Justiça. Diante dos fatos,
ele precisou ser encaminhado
ao plantão policial, onde permaneceu à disposição das autoridades.
CAPTURADO 2 - Também
em Cerquilho, na sexta, 8 de
outubro, ao se deslocar para
atendimento de uma ocorrência, policiais militares se
depararam com um veículo
próximo a uma área de mata.
Na ocasião, ao perceber a presença da viatura, o condutor
tentou se evadir do local, sem
êxito.
Ao consultar junto ao sistema de busca, a Polícia Militar
identificou que o indivíduo era
procurado pela Justiça. Assim,
diante dos fatos, o acusado foi
encaminhado ao plantão policial e lá permaneceu à disposição das autoridades.

OAB/TIETÊ

DESTAQUE

ASFALTAMENTO

Lançada a chapa “Novos
tempos na advocacia”

Prefeito Zé Roberto Pilon
recebe prêmio em São Paulo

Parque dos Lagos será
atendido pelo “Nossa Rua”

Divulgação

Lançamento oficial reuniu os advogados
no Robusti Plaza Hotel
Em Tietê, na quinta, 21 de
outubro, no Robusti Plaza Hotel, advogados estiveram reunidos para o lançamento oficial da candidatura da chapa
“Novos tempos na advocacia”,
a qual concorrerá ao cargo de
Diretoria da 134ª Subsecção
da Ordem dos Advogados do
Brasil da cidade.
Segundo anunciado em
nota oficial, concorrerão a um
mandato de três anos os seguintes candidatos: José Antônio Rosa da Silva, presidente;
Sérgio Luiz Pereira Leite, vi-

Divulgação PMC

Divulgação PMT

O prefeito de Cerquilho esteve acompanhado
da primeira-dama Valéria Pilon

ce-presidente; Maria Cristina
Brizotti Zamuner, secretária
geral, Marcos Roberto Forlevezi Santarém, secretário adjunto e Isabela Garrido Bandeira,
tesoureira da OAB-Tietê.
Na oportunidade, os candidatos da chapa “Novos tempos
na advocacia” enfatizaram que
pretendem unir a classe dos
advogados, visando somente
o fortalecimento da instituição
junto à sociedade.
Vale destacar que as eleições da OAB-Tietê ocorrerão
no mês de novembro.

Na noite da quarta, 20 de
outubro, na companhia da esposa e primeira-dama Valéria
Pilon, o prefeito de Cerquilho,
José Roberto Pilon (Cidadania),
participou da cerimônia do
Prêmio Band Cidades Excelentes e, logo depois, com muita
alegria, compartilhou em suas
redes sociais que Cerquilho foi
vencedora em duas das cinco
categorias previstas no regulamento. “Nossa querida Cidade das Rosas e dos Tropeiros
venceu nas categorias de Educação, de Desenvolvimento e

Ordem Pública – município de
30 a 100 mil habitantes do Estado de São Paulo.
A premiação, uma parceria
do Grupo Bandeirantes com o
Instituto Aquila, analisou os
municípios paulistas em cinco pilares: eficiência fiscal e
transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura
e Mobilidade Urbana; e Desenvolvimento e Ordem Pública.
“Essa conquista é um reconhecimento merecido pelo trabalho desenvolvido”, reforçou
Pilon.

Localidade é uma das regiões urbanas
que ainda não possuem asfaltamento
Conforme anunciado pela
Prefeitura do município de
Tietê, o bairro Parque dos Lagos, localizado nas proximidades do Jardim Bonanza, é uma
das poucas regiões urbanas do
município que ainda está com
sua malha viária sem asfaltamento.
De acordo com o prefeito
Vlamir Sandei (PSDB), a localidade deverá ser beneficiada
pelo Programa “Nossa Rua”,
recentemente lançado pelo
Governo do Estado de São Paulo, o qual prevê que, por meio

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

dessa iniciativa, os municípios
paulistas beneficiados deverão
investir o valor equivalente ao
repasse estadual para cada
nova rua asfaltada.
Em nota nas redes sociais,
o secretário municipal de Serviços, Luis Gonzaga Carniel,
informou que a atuação da
Prefeitura, através de obras de
melhoria na base do solo, de
escoamento de águas pluviais
e de implantação de cascalho
de asfalto, visa ofertar qualidade de vida e segurança à comunidade local.
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NA CÂMARA

Regonha propõe programa de combate à fome
Proposta permite aos supermercados, restaurantes e produtores rurais a distribuição de alimentos às entidades e famílias necessitadas
Na sessão da Câmara Municipal realizada na terça, 19 de
outubro, o vereador Junior Regonha (MDB) encaminhou ao
prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
requerimento, no qual indica a
implantação de um programa
de combate ao desperdício e à
perda de alimentos e a criação
do banco de alimentos, todos
voltados ao recolhimento e
destinação de alimentos sem
valor comercial e que seriam
descartados por supermercados, restaurantes e produtores
rurais, para distribuição às entidades assistenciais e às famílias necessitadas.
Segundo o vereador, referido projeto surgiu como sugestão de programa assistencial,
já que tem sido realizado por
diversos outros municípios e,
assim, contribuído decisivamente no combate ao desperdício de alimentos em prol
da ajuda para aqueles mais
necessitados. “São inúmeras
as famílias em nosso município que passam pelo drama
da fome e da vulnerabilidade
social. Temos, ainda, diversas
entidades assistenciais que
prestam doações e serviços
sociais fundamentais junto às
pessoas que se encontram em
situação de miserabilidade”,

destacou.
Em contrapartida a isso,
diariamente no município os
restaurantes e supermercados
descartam refeições, hortifrutigranjeiros e tantos outros
produtos de diversas naturezas que não servem mais para
a comercialização, ainda, que
atendam as normas sanitárias,
de validade e de consumo. “Por
isso, o propósito deste requerimento é o de ajudar estas famílias por meio do combate ao
desperdício dos alimentos. Os
estabelecimentos comerciais
de alimentos e os supermercados descartam, diariamente,
alimentos que não possuem
visual comercial por uma série de razões, sendo que não
conseguem fazer as doações
destes alimentos em razão
de normas sanitárias e outros
impeditivos legais, os quais
vedam esta modalidade de
doação. Este programa, assim
como o banco de alimentos,
existiriam exatamente para
viabilizar esta doação, evitando problemas aos estabelecimentos comerciais, além,
de implementar uma política
igualitária, ou seja, o próprio
município recolheria estes alimentos e faria a distribuição
entre todas as entidades e to-

Divulgação

Segundo Regonha, este requerimento
aguarda deliberação do prefeito
das as famílias necessitadas”,
reforçou o vereador.
Ainda de acordo com Regonha, o programa de combate ao desperdício e à perda de
alimentos seria o responsável
pela coleta de frutas, legumes
e verduras nas feiras livres e
mercados municipais da cidade sem valor comercial. Já o
Banco de Alimentos receberia
a doação arrecadada do programa e ficaria responsável

pela recepção, seleção, separação, análise da qualidade
dos produtos e pela distribuição às entidades assistenciais,
bem como às famílias cadastradas na Secretaria de Assistência Social. Portanto, são
duas ações de governo que se
implantadas trariam grandes
benefícios, em especial, para
as famílias que não tem o que
se alimentar, principalmente,
neste momento tão difícil que

FALECIMENTOS
CLARICE BOTINI PEROTTI
Faleceu em Diadema, em 14 de outubro, Clarice Botini Perotti aos 83 anos. Falecida era viúva de Elzo Perotti e deixou
familiares. Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

estamos vivenciando com a
pandemia e crise econômica”
Segundo Regonha, este requerimento já foi encaminhado para a Prefeitura de Tietê e
aguarda deliberação do prefeito Vlamir Sandei.
UTILIDADE PÚBLICA - Na
mesma sessão da Câmara Municipal da terça, 19 de outubro, foi aprovado o projeto de
lei de autoria dos vereadores
Junior Regonha (MDB) e Luis
Grigolon (PV) que declara a
Banda Filarmônica Tieteense
de utilidade pública municipal.
Conforme os autores, “este
Projeto de Lei (PL) é de grande importância, pois concede
à nossa banda municipal a
condição de entidade de utilidade pública do município.
Vale ressaltar que a banda foi
fundada, orginalmente, em 18
de novembro de 1958, sob a
nomenclatura de ‘Corporação
Musical Municipal de Tiete’.
Assim, a Banda Filarmônica

Tieteense é um patrimônio do
município e sempre executou
os seus trabalhos com maestria por todos esses anos. Com
sua situação regularizada a
partir do ano de 2019, sob o
nome de ‘Sociedade Musical
Tieteense’ e cumprindo todos
os requisites presentes na Lei
Municipal 3435/2014, é merecedora de receber a declaração
de utilidade pública em razão
dos brilhantes serviços prestados desde a sua criação. Destacamos, ainda, que com as suas
novas condições a banda passa a ter possibilidades de receber recursos estaduais para
aprimorar as suas estruturas e
poder desenvolver em melhores condições a arte da música
que encanta a todos por onde
passa e sempre levando e conduzindo o nome de nosso municípioo”, disseram.
De acordo com os vereadores, a lei aprovada foi enviada
ao do prefeito para sanção.

FALECIMENTO
WALTER DE OLIVEIRA DE MORAES ROXO
Faleceu em Tietê, em 18 de outubro, Walter de Oliveira de
Moraes Roxo, aos 22 anos. Falecido era solteiro e deixou o pai
e demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho.
AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece aos amigos pelas manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram
ao funeral.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
Faleceu em Tietê, em 14 de outubro, Maria José de Oliveira
aos 75 anos. Falecida vivia em união estável com Valdemar Siqueira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
CACILDA MARIA SACCON
Faleceu em Tietê, em 14 de outubro, Cacilda Maria Saccon
aos 65 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
DIRCE DEMARTINI TEIXEIRA
Faleceu em Tietê, em 20 de outubro, Dirce Demartini Teixeira aos 88 anos. Falecida era casada com Rubens de Moraes
Teixeira e deixou o filho Júlio, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram ao funeral.

FALECIMENTOS
LUIS BERNARDINO DOS SANTOS
Faleceu em São Paulo, em 8 de outubro, Luis Bernardino dos
Santos aos 79 anos. Falecido era casado com Onofra Rodrigues
dos Santos e deixa a filha Nicole, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho.
JOSÉ EMÍDIO DA CRUZ FILHO
Faleceu em Cerquilho, em 9 de outubro, José Emídio da
Cruz Filho aos 85 anos. Falecido era casado com Olinda Baldoino da Cruz e deixou os filhos Maria, José, Nelita, Neli, Claudinei, Rosenilda, Odair, Hélio e Pedro, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho.
VILMA MOLON FERREIRA
Faleceu em Piracicaba, em 9 de outubro, Vilma Molon Ferreira aos 77 anos. Falecida era casada com José de Campos
Ferreira e deixou os filhos Lázaro, Eduardo, Elenice e José Orlando, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Laranjal Paulista e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal
de Laranjal Paulista.
SANDRA REGINA CORREA DE SOUZA COSTA
Faleceu em Sorocaba, em 10 de outubro, Sandra Regina
Correa de Souza Costa aos 49 anos. Falecida era casada com
Anderson Donisete Costa e deixou os filhos Emerson e Emanoely, além de demais familiares. Seu corpo foi velado no Velório
Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque Municipal de Cerquilho.
LEANDRINA ANDRIATI BARNABÉ
Faleceu em Cerquilho, em 12 de outubro, Leandrina Andriati Barnabé aos 91 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Ana, Nivaldo, Carlos, Maria, Lourdes, Aparecida, Antonio,
Dorival (in memoriam) e José (in memoriam), além de demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Central Prever Jacarezinho
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de
Jacarezinho, em São Paulo.
MARIO DE MELO
Faleceu em Cerquilho, em 13 de outubro, Mario de Melo aos
71 anos. Falecido vivia com Zenilda Alves Moreira e deixou os
filhos Marcos, Nelson, Jeferson, Elaine e Jorge, além de demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cer-

quilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho.
JOSEFA ERMÍNIA DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 13 de outubro, Josefa Ermínia da
Silva aos 81 anos. Falecida era viúva de Francisco Carlos da Silva
e deixou os filhos Antonio Carlos, Vera Lúcia, Silma Aparecida,
Irma Maria e Paulo Marcos, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho.
TEREZINHA DE JESUS LEITE
Faleceu em Cerquilho, em 13 de outubro, Terezinha de Jesus
Leite aos 78 anos. Falecida era divorciada de Rafael dos Santos
e deixou os filhos Marcos, Helio, Sônia, Rosana, Débora, Ana
Maria (in memoriam) e Maria Roseli (in memoriam), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Cristo Rei de Tatuí e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal Cristo Rei de
Tatuí.
CLAUDIANA MARIA DA CONCEIÇÃO
Faleceu em Conchas, em 14 de outubro, Claudiana Maria da
Conceição aos 73 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de
Conchas.
EMILIA APARECIDA TEIXEIRA DE SOUZA
Faleceu em Sorocaba, em 15 de outubro, Emilia Aparecida
Teixeira de Souza aos 66 anos. Falecida era viúva e deixou os
filhos Fernando, Júlio Cezar, Carlos e José, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
BENTO ROSA DE MIRANDA
Faleceu em Tietê, em 15 de outubro, Bento Rosa de Miranda
aos 86 anos. Falecido era casado com Pureza Trajano de Miranda e deixou os filhos Leonilda, Aparecida, Suelene, Elizeu e
Elias, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após
recomendação, sepultado no Memorial Jardim do Éden.
MARIA STEFANI
Faleceu em Cerquilho, em 15 de outubro, Maria Stefani aos
97 anos. Falecida era viúva de Benedito Medici e deixou os filhos Antonia, Anadir, Maria Leonora, Valdomiro (in memoriam)
e Aparecida (in memoriam), além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho.
JOÃO VIEIRA DA SILVA FILHO
Faleceu em Sorocaba, em 18 de outubro, João Vieira da Silva Filho aos 57 anos. Falecido era casado com Marilania da
Silva e deixou a filha Izabella, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho.
MARISA BARROS DE FARIA
Faleceu em Tietê, em 18 de outubro, Marisa Barros de Faria
aos 59 anos. Falecida era divorciada e deixou os filhos Lilian
Kely e Cristhian, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

Sexta-feira, 22 de outubro de 2021
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IMÓVEIS
VENDE-SE

Creci 59.273

www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br
Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP
Telefones: (15) 3282-3744
3285-1960 . 99658-0967

Compra, Venda e Locação
LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS - ESTAMOS
À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR ATENDER A
TODOS
l Casa no São Pedro - R$700. Sobrado - Varanda na frente - Superior - Piso Superior: 2 dormitórios, 2 banheiros, cozinha, sala e lavanderia.
Piso Inferior: 1 banheiros social e garagem para 2
carros coberto. Somente para residência.
l Casa na Terras de Santa Maria - Aluguel:
R$850 + IPTU R$49,48 (2021) = Total: R$899,48.
Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, área de lavanderia, garagem descoberta e no fundo mais um cômodo com banheiro e
lavanderia toda coberta.
l Apartamento no Edifício Morada Azul - Valor
total: R$1.157,79 - Aluguel / IPTU e condomínio. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1
banheiro social e garagem para 2 carros coberto.
Tem armário na cozinha, área de serviço, rack na
sala, guarda roupa no quarto.
l Apartamento no Edifício Aurélio Persone
- Centro. Acomodações: 2 dormitórios, sendo 1
suíte, sala 2 ambientes, 1 banheiro social, cozinha, lavanderia, banheiro de serviço e 2 vagas na
garagem. Valor da locação: R$1.400, Aluguel +
Condomínio R$535 + IPTU (2021) R$59,81 = Total
R$1.994,81 - Valores podendo ter alterações.
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa no Centro = R$320.000. Acomodações: 3
dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, corredor, área de serviço, quintal e quartinho de despensa. Área total de terreno: 5,50x24,18 = 133m² /
Área de Construção: 124,76m².
l Povo Feliz = R$150.000. Acomodações - Imóvel
Comercial - Padaria no local - Venda somente da
instalação - Aluga o prédio por R$2.500, mensal
com energia solar já. Salão comercial 116m² de
construção. 2 banheiros, depósito de farinha, sala
de produção e recepção área da venda. Possui
energia solar - Fica no imóvel - Geladeira alto serviço - 3 portas, freezer vertical de porta de vidro
novo, 2 balcões refrigerado, máquina de cortar frio,
balança eletrônica, mesa de 2 metros na recepção, 3 prateleiras de mercearia. Dentro tem mais 3
freezer, 1 geladeira de inox com 6 portas e outras
coisas mais que tem lá dentro - 2 fornos a gás com
instalação de 45 - Câmera fria e mais 2 mesas.
Obs: A venda é apenas dos equipamentos e a locação do Prédio.
l Chácara na Água Santa = R$ CONSULTE Terreno: 2.800m². Casa sede com 220m² com
3 suítes, 1 lavabo, cozinha, sala de jantar e sala
de TV em L com varanda - Chalé para visitas
com 48m² com 2 suítes independentes para visitas - Salão de festas com 200m² com cozinha,
churrasqueira, 1 quarto, 1 banheiro social piscina
com churrasqueira e cinema com banheiro. Área
gourmet com 60m², com churrasqueira, área de
descanso e piscina. E também tem barracão coberto nos fundos, menos 80m².

FRENTE AO MAR
Apto. familiar em
Santos - Canal 1
(avenida da praia)
Acomodação para
5 pessoas.
Para fins de semana,
temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou
(15)3282-6747
com Olga

Rua Enock Barreira
de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690
www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE

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

ALUGAM-SE

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

SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros
Ligue:

0800-118023 ou
(14)99165-1106

ADOÇÃO URGENTE

Divulgação Projeto MiauJude

Gabriel foi resgatado junto da sua mãe e irmãos em uma
zona rural de Tietê. Todos terminaram adotados menos ele.
Mestiço de pitbull, Gabriel é porte médio, tem 90 dias e
está vermifugado. Trata-se de um filhote bastante amoroso.
Ligue (15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

CASA NO PARQUE ALVORADA EM CERQUILHO
Casa construída 130m² em terreno com 496m². Tem fundo
gramado com um pequeno jardim na frente. Casa contém dois
dormitórios, uma suíte, lavabo, banheiro social, sala e cozinha
grandes, lavanderia, garagem para quatro carros, sendo duas
vagas cobertas, portão social e portão automático para carro.
Valor R$450 mil. Telefone (11)99652-4444, falar com Helena.

VENDE-SE APTO. EM PITANGUEIRAS

Apartamento no Guarujá (Pitangueiras), 115m² + 2 vagas,
três dormitórios, uma suíte e banheiro social. Condomínio
com piscina e churrasqueira, a 150mts da praia. Contato pelo
telefone (11)97028-4243.

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

DESTAQUE

Tietê alcança a 7ª posição
do PIB per capita

ANUNCIE

(15)3282-5133
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA

Conheça o prazo de análise
do pedido de aposentadoria
Divulgação

Uma das dúvidas
mais frequentes é: quanto tempo o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) tem para analisar
o pedido de aposentadoria ou qualquer outro
benefício? Vou explicar
a seguir neste artigo!
A lei prevê o prazo
de 30 dias para conceder ou indeferir o pedido da aposentadoria,
podendo prorrogar por
mais 30 dias, porém,
o Decreto 3.048/1999,
que regulamenta a Previdência Social, diz que
o INSS tem 45 dias para
implantar o benefício, mas, na prática, esses prazos são irreais
devido à falta de estrutura da autarquia.
Em janeiro deste ano, o Jornal Agora publicou que havia
1,76 milhão de pedidos na fila, segundo dados do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).
Devido a essa problemática, o INSS reviu os prazos e fez um
acordo com o Ministério Público, homologado em 5 de fevereiro de 2021, resultando na ampliação dos prazos de análise da
maioria dos pedidos de benefícios previdenciários.
Assim, cada benefício passou a ter um prazo específico para
ser avaliado e concedido ou negado, ao invés de contar 45 dias
para todos os benefícios.
O INSS deve cumprir os prazos abaixo desde junho de 2021,
conforme acordo feito com o Ministério público:
l BPC - Benefício assistencial à pessoa com deficiência: 90
dias
l BPC - Benefício assistencial ao idoso: 90 dias
l Aposentadorias (exceção por invalidez): 90 dias
l Aposentadoria por invalidez: 45 dias
l Salário-maternidade: 30 dias
l Pensão por morte: 60 dias
l Auxílio-reclusão: 60 dias
l Auxílio-doença: 45 dias
l Auxílio-acidente: 60 dias.
Mas é importante salientar que o segurado que tiver o seu
benefício concedido receberá os atrasados desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), ou seja, o INSS pagará todos os
valores atrasados.
Em caso de dúvidas, consulte um(a) advogado(a) da sua confiança e especialista na área, pois se o INSS demorar muito para
concluir a análise do seu pedido, há a possibilidade de fazer
uma reclamação na ouvidoria da Previdência Social ou até mesmo impetrar um Mandado de Segurança para destravar o andamento do processo administrativo.
GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
é advogada especialista em Direito Previdenciário
e Direito Trabalhista (OAB/SP 266.012)

Através do Programa “Parcerias Municipais”, o Governo
do Estado de São Paulo publicou as principais características econômicas dos municípios paulistas em relação à
gestão por evidências e foco
em resultados e apresentou
dados que destacam o desenvolvimento de Tietê, respeitando sua região administrativa
compreendida entre os 27 municípios da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS).
Segundo anunciado pela
Prefeitura, Tietê alcançou a
7ª posição do PIB per capita,
considerando produção por
habitante do conjunto dos
setores da economia. Ou seja,
ficou abaixo somente dos municípios de Araçariguama (1º),
Alumínio (2º), Salto (3º), Sorocaba (4º), Boituva (5º) e Itu (6º).
Com relação à posição financeira da população residente em Tietê, somente a de
Sorocaba (1º), Itu (2º) e São Roque (3º) apresentaram renda
domiciliar per capita superior
a tieteense.
Na mensuração de desigualdade e renda da população, Tietê aparece ao lado de
Ibiúna com o índice Gini 0,480,
que obedece a uma escala que
vai de 0 (quando não há desigualdade) a 1 (com desigualdade máxima), que são dois
números cujos valores jamais
serão alcançados, pois repre-

sentam extremos ideais, segundo a Prefeitura.
Ao considerar a Geração de
Receita Própria, no percentual
superior a 20% e inferior a 30%
da renda municipal, Tietê encontra-se em 1º lugar.
Na receita municipal per
capita, que representa a soma
do total dos recursos obtidos
por meio de tarifas de licenças, de uso de serviços urbanos e impostos arrecadados
unicamente com fins municipais, dividida pelo número de
habitantes, Tietê ficou atrás
somente de Porto Feliz (1º) e
Sorocaba (2º), considerando
os municípios com população
acima de 40 mil habitantes.
Além disso, o município de
Tietê é o 11º com a maior área
territorial, o 15º com maior
população e o 16 º com maior
Densidade Populacional (mais
de 100 habitantes por km²).
“Os números demonstram
a importância de Tietê para a
RMS e confirmam o momento
de avanço que nossa cidade
vive. Assim, voltamos a ocupar colocações de destaque no
cenário regional, garantindo-nos maior respeito, condições
de aporte financeiro em programas destinados aos municípios em desenvolvimento,
além de investidores para as
mais diversas áreas do mercado”, pontuou o prefeito Vlamir
Sandei (PSDB).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
DE FUNDAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO “ETNIA X”
A associação denominada ETNIA X, com sede na rua dos
Lírios, 42, bairro Povo Feliz, em Tietê/SP, vem, representada
aqui por Celso Roberto Amorim, brasileiro, maior, divorciado,
publicitário, portado da cédula de identidade RG 7.626.8919 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF 996.191.488.00, residente e
domiciliado na rua Santa Cruz, 900, Ap. 22A, bairro Jardim
Santa Cruz, cidade de Tietê/SP, pelo presente edital, convocar todos os interessados e interessadas para a ASSEMBLEIA
GERAL constitutiva da associação, que será realizada no endereço da rua dos Lírios, 42, bairro Povo Feliz, Tietê/SP, no
sábado, 30 de outubro de 2021, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: 1. Aprovação do Estatuto e Constituição da
Associação; 2. Eleição e posse dos membros da Diretoria e do
Conselho Fiscal; 3. Remuneração dos membros da Diretoria;
A reunião será realizada, presencialmente, com identificação dos presentes. Manifestando seu interesse em participar
da Assembleia, aqueles e aquelas que não puderem comparecer poderão se fazer representar por um procurador, com
procuração respeitando os ditames legais. Contando com a
presença e participação de todos os interessados e interessadas, subscreve-se o presente edital de convocação.
Tietê, 20 de outubro de 2021.
Celso Roberto Amorim, presidente
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ATLETISMO

Bernadete Simão consagra-se campeã brasileira
Pelo 20º Campeonato Brasileiro de Atletismo Master, a atleta de Tietê venceu as três provas que disputou no Paraná
A atleta de Tietê, Bernadete Simão, 70 anos, participou
do 20º Campeonato Brasileiro
de Atletismo Máster realizado
no município de Cascavel, no
Paraná, na sexta, sábado e domingo, 8, 9 e 10 de outubro, e
consagrou-se campeã nas três
provas que disputou.
Na ocasião, os respectivos
tempos nas provas da competição foram de 1.500m=7:57.24;
5.000m=28:12.34
e
10.000m=58:04.15, conseguindo também o melhor índice
técnico na prova de 10 mil metros.
Os próximos campeonatos
a serem realizados ainda este
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ano serão: Taça Brasil Máster
Loterias Caixa, em novembro
no município de Bragança
Paulista; e o GP Mercosul, em
Porto Alegre.
A atleta agradece a Lass
Máquinas, a Tieteense Turismo e o Grupo Zambianco pelo
patrocínio, bem como a Secretaria Municipal de Esportes,
Juventude e Lazer (Sejul) e a
Prefeitura de Tietê pelo incentivo e apoio.

Alziro Cesarino conquista
credenciamento internacional

CORRIDA DE RUA

1ª COPA KIJÓIA

Em dezembro ocorrerá a
7ª Corrida “Itamar Albertini”

Grêmio União vence o
Resenha pelo Grupo 1

Considerada a melhor corrida do interior paulista, em
dezembro vem aí a 7ª Corrida
“Itamar Albertini”, em Tietê,
com a realização dos Corredores de Rua de Tietê (Ecort) e
apoio da Secretaria Municipal
de Esportes Juventude e Lazer
(Sejul).
A largada será do ginásio
de esportes “Acácio Ferraz”, a
partir das 7 horas, com apenas
300 inscrições. Haverá premiações por equipe, geral e para
Tietê. A faixa etária masculino

No domingo, 17 de outubro, no estádio da Associação
Esportiva São José, em Cerquilho, teve início a 1ª Copa Kijóia
de Futebol de Campo 2021.
No primeiro jogo, a equipe do Grêmio União venceu o
time do Resenha pelo placar
de 3 a 2. Marcaram pelo Grêmio União: Luquinha (2) e Tuti
e, pelo Resenha, Matheus e
Gustavo.
Já na segunda partida, as
equipes do Hungria e Tubarão
se enfrentaram, porém, não

saíram do 0 a 0.
Neste domingo, 24 de outubro, ocorrerá a segunda rodada do campeonato e a estreia dos times do grupo 2.
8h30 - Unidos da Vila x Bem
Amigos
10h30 - Parceria Unidos da
Vila x Conceptus
Vale lembrar que a 1ª Copa
Kijóia tem a organização da
Liga Desportiva Cerquilhense
e apoio da Associação Esportiva São José e do supermercado
Kijóia.

JIU-JITSU

Matheus Belomo Melo
obtém título em Limeira
O atleta Matheus Belomo
Melo, da academia Geraldo
Melo Jiu-Jitsu, de Cerquilho,
sagrou-se campeão da Copa
Jiu-Jitsu Clube na categoria
Adulto, faixa azul médio, até
82,3 kg. A competição ocorreu, em Limeira, no domingo,
17 de outubro.
Matheus Belomo Melo vem
se destacando nas competições de Jiu-Jitsu.

Onde Anda Você?

Edvaldo Luís de Morais,
o popular Diva
Edvaldo Luís de Morais,
conhecido por Diva, nasceu,
em 19 de janeiro de 1965,
em Tietê, da união de Mário
de Moraes (in memoriam) e
Neide Moraes. É casado com
Vânia Buffo de Moraes, e tem
duas filhas: Aline e Alessandra. Como proprietário da
Imobiliária Diva Imóveis, se
consolidou como corretor de
imóveis.
Em 1970, no Posto de Algo-

dão, onde residia sua família,
Diva deu os primeiros passos
nos gramados da Estação Experimental de Tietê, integrando o Infantil do Brasil Futebol
Clube. Naquele período, o Posto de Algodão tinha a tradição
de formar excelentes jogadores. Tanto que, nesta época,
o Brasil Futebol Clube era formado por moradores do Posto
de Algodão, sendo considerado um dos mais competitivos
do futebol amador tieteense.
Neste período, Alcides Bazeloto e Zé Pinheiro, esportistas do bairro, eram os responsáveis pelas categorias Infantil
e Juvenil do Brasil Futebol Clube e, entre muitas crianças,
estavam Queza, João Luís, Rômulo, Titinha, Valter Sandei,
Miguel Sandei, Ari, Zé Carlos,
Nei, Laerte, entre outros.
Depois de se mudar para a
cidade com a família, Diva foi
chamado a disputar os campeonatos da Liga Tieteense
de Futebol. A partir de então,
jogou nos principais clubes
do futebol amador de Tietê.
Passou pelo América, quando
Dema Foresto era presidente
do clube. Jogou pelo Olaria e,
depois, pelo AMA. Atuou também pelo Garcia e Santa Cruz.
Em campeonatos varzea-
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Na quarta, 20 de outubro, o professor de Karatê e
árbitro Alziro Cesarino conquistou o credenciamento internacional de árbitros da Panamerican Karate Federation
(PKF), em Punta del Este, e
desde ontem, 21 de outubro,
atua no Campeonato Pan-americano de Karatê Adulto.
Para quem quiser acompanhar as disputas do Campeonato Pan-americano de Karatê, segue link https://youtu.
be/q6i-9N1lnos

Bernadete venceu as três
provas que disputou:
1.500, 5.000 e 10.000m

e feminino terá medalhões de
5 em 5 anos na geral.
Serão entregues troféus do
1º ao 5º lugar no geral e do
1º ao 5º lugar para Tietê, pelo
para masculino e feminino.
As inscrições podem ser
feitas no runnerbrasil.com.br.
O valor é R$30.
Vale lembrar que no domingo, 31 de outubro, a Ecort
realizará o 64º Treinão “Henrique Albino”, e contará com
a participação de atletas de
Tietê e municípios vizinhos.

KARATÊ

nos, brilhou nas equipes do
Estrela Futebol Clube e Biagioni, este último pelo Varzeano
de Cerquilho, no time de Célio
Citroni (Pena).
Entre as principais conquistas, estão os títulos de
campeão amador pelo AMA,
campeão pelo Garcia e pelo
Santa Cruz e, ainda, campeão
amador por Cerquilho.
Uma história engraçada
vivida por Diva e sempre recordada nas rodas de amigos
é aquela de, quando o homenageado jogando pelo Santa
Cruz, foi disputar amistoso
contra o time do Conceição, no
bairro Conceição. Após atrasar
para a saída do time, os companheiros partiram rumo ao
jogo e ele seguiu posteriormente com o então presidente
do clube, Tarciso de Barros.
Ocorre que, quando Diva
chegou em campo, o jogo já
havia iniciado. Foi, então, que
Tarciso perguntou ao treinador Tita, do Santa Cruz, quem
tinha escalado o camisa 10.
Na oportunidade, Tita respondeu que o camisa 10 era Diva
e, inclusive, já tinha feito um
golaço. Por sua vez, Tarciso
revelou que Diva, na verdade,
tinha acabado de chegar e que
aquele camisa 10 em campo

Neste domingo, 24 de outubro, ele competirá na cidade
de São Pedro e, em novembro,
disputará o Mundial.
O atleta agradece, principalmente a Deus, toda equipe
Felipe Vidal, os professores
Carlos Baltazar Fernandes,
Felipe Vidal e Marcelo Zanetti
Denardi, os amigos de treinos,
os pais e toda família Geraldo
Melo BJJ.

Édie Honório
Fotos acervo Nossa Folha e Édie Honório

SANTA CRUZ EM 1984
Em pé: Valdeci, Zé Galinha, Mauro Cláudio, Antonio Alves, Cuca, João Baccili, Rocão,
Quesa, Cotão e Tarciso de Barros. Agachados: Airton, Indio, Eduardo, Cresto, Diva, Zé
Carlos, Lico Masserani, Miguel, Laércio Foresto e Ari. Mascote: Ronivaldo Siqueira (Roni)
era Ronaldo, o irmão de Diva.
É fato que Diva foi um jogador dedicado e com habilidade técnica. Tornou-se um
lateral esquerdo fantástico,
mas também chegou a atuar
como meio de campo. Para ele,
os jogadores que marcaram
época foram Piçarra, Matheus

Cancian, Pedrinho Demartine,
Jurã, Beto Bete, Cuca, Silvinho, Ademir Belo, Edson, entre
outros. Já os goleiros foram:
Zadão, no futebol de salão; e
Gilberto (Giba), no futebol de
campo. Como técnico, ele cita
como inesquecíveis: Carlinhos
Gardenal e Tarciso de Barros.

PIADINHA DA SEMANA
- Joãozinho aproxima-se do
avô e pede: “Vovô! Feche os
olhos um pouquinho!”
- “Mas por que, meu neto?”
- “Porque a mamãe falou
que, quando o senhor fechar
os olhos, nós vamos ficar ricos!”
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Conheça quem foi o doutor Yusuf Khalil Auwad
Para exercer sua profissão de médico na Santa Casa de Misercórdia, no ano de 1928, veio morar em Tietê, cidade que já conhecia
Conforme escreveu o historiador Benedicto Pires de
Almeida, doutor Yusuf Khalil
Auwad, filho de Khalil Nicola Auwad e de Helena Mitri
Auwad, nasceu em 5 de dezembro de 1897, em Saída,
na Síria, na costa oriental do
Mediterrâneo, que se chamava
antigamente Fenícia.
Aos sete anos entrou para
a escola, obtendo o certificado do curso primário, em 21
de junho de 1912, no Gerald
Institut na cidade de Saída,
sua terra natal. Transferiu-se
para o então Syrian Protestant
College, que mais tarde adotou o nome de The American
University of Beirut, e recebeu
o certificado do curso ginasial
do Departamento Preparatório
do Colégio, em 26 de junho de
1913. Fez depois dois anos de
estudos especiais para entrar
na Faculdade de Medicina, o
que ocorreu em 1916.
A 1ª Guerra Mundial estava
no auge e saiu uma ordem do
governo turco-otomano para
que todos os estudantes dos
cursos superiores se apresentassem para o serviço militar,
antes mesmo da chamada pela
idade. Para estes alunos foi
dado um ensino militar intensivo e especializado, em uma
cidade bonita, saudável e turística, nas montanhas do Líbano
e, depois que terminou esse
aprendizado, aos mesmos alunos foi dado o título de “oficial
novo”.
Estes estudantes de Medicina foram incorporados ao
Serviço Médico do Exército
e Yusuf Khalil Auwad ficou
como assistente de um dos
profissionais, tendo a sorte de
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Também foi nomeado professor da Escola Normal
Livre, do Ginásio e do Instituo de Educação “Plínio”
permanecer na mesma cidade
onde havia recebido o ensino
militar num grande hospital.
Passado algum tempo, surge outra ordem: os oficiais novos, estudantes de Medicina,
deveriam voltar aos estudos na
Faculdade de Medicina Francesa, que se encontrava fechada
e que reabriu sob orientação
do governo local, com professores turcos. Assim fez! Mudou-se para essa faculdade,
frequentando as aulas durante
mais de um ano.
A 1ª Guerra Mundial prosseguia com resultado favorável aos aliados, rapidamente.

Mais uma ordem chegou: os
alunos de Medicina seriam
obrigados a se mudarem para
o Norte da Síria e com urgência. Neste momento, os outros
caminhos de Beirute foram fechados, porém, o avanço dos
aliados ocorreu rapidamente.
Os exércitos árabes entraram
em Damasco, na Síria, e os ingleses no litoral, comandados
pelo general Allenby, marcharam rapidamente até Beirute,
onde entraram em setembro
de 1918, obrigando os turcos
a se debandarem para o Norte
e os alunos da Faculdade ficaram livres.

Yusuf Khalil Auwad voltou
para a antiga Faculdade da
Universidade Americana de
Beirute, completou o curso e
fez os exames, formando-se
doutor em Medicina e Cirurgia, em 28 de junho do ano de
1923.
Logo depois, prestou exame de habilitação perante à
banca examinadora francesca,
do Alto Comissário da República Francesa, na Síria e Líbano. Finalmente foi habilitado,
abrindo consultório em Saída,
no segundo semestre de 1923.
Algum tempo depois, devido à situação anormal em consequência da guerra, teve que
vir para o Brasil. Aqui chegando, gostou das cidades e do interior do Estado de São Paulo.
Aqui resolveu ficar, podendo
clinicar e iniciar sua carreira
de médico.
Estudou a Língua Portuguesa e inscreveu-se para o exame
de habilitação exigido para os
médicos estrangeiros. Atendidas outras exigências, prestou
os exames escrito, oral e prático e defendeu tese. Foi aprovado plenamente e recebeu o
diploma de habilitação na Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, em 26 de dezembro
de 1927.
Para iniciar a sua vida prática, veio a Tietê em 1928, cidade que já conhecia e abriu
aqui sua clínica. Na época, ofereceu os seus serviços à Santa
Casa de Misericórdia, sendo
eleito mesário, ficando nesse
cargo até a aposentadoria. Foi
também diretor clínico em rodízio, depois único até a aposentadoria. Deixou de clinicar
em 1º de janeiro de 1973.

Sempre gostou da Santa
Casa. Tratava os doentes particulares e os menos favorecidos com o mesmo zelo e dedicação. Os seus serviços para a
Santa Casa foram inteiramente
gratuitos.
Médico autônomo credenciado no Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), foi
nomeado professor da Escola
Normal Livre, do Ginásio de
Tietê e do Instituo de Educação
“Plínio Rodrigues de Morais”,
por muitos anos. Membro da
Associação dos Ex-Alunos da
Universidade Americana de
Beirute, era sócio efetivo, da
seção do interior, da Associação Paulista de Medicina.
Recebeu os diplomas de só-

cio benfeitor e protetor da Sociedade Beneficente de Tietê,
mantenedora da Santa Casa.
Também recebeu o convite de
homenagem da Comissão da
14ª Semana “Cornélio Pires”,
mas, por motivo de saúde, não
pôde comparecer.
Sócio remido da Associação Esportiva de Tietê, sempre
gostou da cidade que escolheu
para viver e do seu povo amigo. São suas estas palavras
finais: “Sempre desejarei ordem, progresso e felicidade ao
povo de Tietê, para o Estado
de São Paulo e para o grande
Brasil”, dizia.
Yusuf Khalil Auwad faleceu em 26 de dezembro do
ano de 1975.

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Carmem Simon
Arquivo pessoal

ESPAÇO ABERTO 1

Rua do Commércio, 34, retrato de uma época
Octávio Dal Colletto, mais
conhecido por Marreco, nasceu na passagem do século 19
para o século 20, em uma chácara localizada em Tietê.
Dos quatro filhos homens
do casal matriz Fiore e Eugênio, foi ele quem mais sucesso
conseguiu em sua vida. Estudou Contabilidade na Faculdade de Comércio “Dom Pedro
II”, em São Paulo. Tornou-se
balconista do irmão Roberto,
quando este manteve um bem
montado empório na rua do
Commércio, esquina com o
beco do Batistuzzo.
Marreco, como era conhecido, teve intensa vida social e
esportiva em sua cidade natal,
ocupando cargos de relevância
nas mais diversas instituições
e clubes esportivos e recreativos da cidade. É só buscar nas
atas de fundação de entidades
e lá vamos encontrar o nome
de Octávio Dal Colletto, que
foi ainda nomeado funcionário
da Caixa Econômica Estadual

quando esta ainda funcionava
na rua Lara Campos, em frente ao Tabelião do conhecido
Tonicão Ferraz, onde se aposentou no cargo de gerente da
instituição.
Tio Octávio casou-se com
Isola Campi, sobrinha de Palmira, esposa de seu irmão
Roberto. Com o nascimento
da filha Teresa Lygia, o casal
passou a morar em um dos
sobradões da rua do Commércio, ao lado do tio Tonico. Ali,
ele manteve por mais de 10
anos, em sociedade com Tonico e Araldo, um armazém de
secos e molhados negociado
posteriormente com Angelo
Trevisan.
Quando da partilha do patrimônio de Fiore e Eugênio,
Octávio ficou com a casa da
chácara e parte do terreno que
leva até a pila, tradicional local
onde, em meio a um enorme
bambuzal, uma fonte de água
límpida servia quase todas as
necessidades da casa.

Os demais herdeiros optaram por juntar as partes e
constituir um loteamento que
recebeu a denominação de
Vila Fiore, entre a chácara e a
alça de acesso à Rodovia Cornélio Pires (Tietê/Piracicaba).
Octávio ficou na casa do pai e
continuou vizinho de Jacinto
Maganetti e de Amilcare Ghizzi, marido de Antonieta, sua
prima, e pai de Carlito, Stevinho, Julietinha e Toninho.
Muito dado à musica, foi
ele o único representante da
grande família a executar um
instrumento musical, segundo relatos. Seu forte era o
violino e seu pendor levou-o a
fundar, no início dos anos de
1920, um jazz-band e, muito
mais tarde, uma orquestra de
amadores. Era comum vê-lo
tocando nas serestas aos domingos à noite, no coreto do
jardim.
Marreco e família residiram, ainda, no sobrado do Pátio do Mercado, onde depois

Por Sergio Flavio Biagioni

se instalou o Tiro de Guerra,
transferindo-se em seguida
para o prédio próprio da Caixa Econômica, na esquina do
jardim com a rua Tenente
Gelás.
Nessa residência tiveram
início, nas noites de 31 de dezembro de cada ano, grande
festa familiar em comemoração ao seu aniversário. Dali
essas comemorações passaram a acontecer regularmente
na Chácara, onde, todos os
anos, reuniam-se quase a tonalidade da família Dal Colletto e ilustres convidados. Era
a oportunidade em que os 36
primos-irmãos tinham de se
encontrar.
Para coroar uma existência
repleta de importantes acontecimentos, Octávio teve seu
nome eternizado em importante obra pública na sua cidade natal, quando um decreto
municipal denominou Octávio
Dal Colletto a nova ponte sobre o Rio Tietê.

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz doutor Alberto
Carlos de Assumpção. Natural de Tietê, ele nasceu, em 6
de setembro de 1876, sendo
filho do doutor Luiz Carlos
de Assumpção e da dona Ana
Dias de Toledo.
Em Tietê, se casou, em 21
de janeiro de 1896, com Zaida de Arruda, filha de José
Manoel de Arruda e de dona
Carlota Teixeira de Arruda,
residentes em Santos.
Formou-se na Faculdade
de Direito de São Paulo e em
Ciências Políticas e Administrativas pela Escola de Paris,
na França. Em 1898, foi eleito
deputado junto ao Congresso Estadual, tomando parte
nos trabalhos legislativos de

1898 a 1900.
Vereador na 7ª Legislatura
de 1911 a 1913, sua eleição
foi anulada pelo Tribunal de
Justiça do Estado, cujo acórdão foi lido na sessão de 23
de março de 1911. Marcada
nova eleição, que se realizou,
em 15 de março de abril, foi
novamente eleito e empossado em 29 do mesmo mês.
Esteve à frente da Prefeitura de Tietê de 15 de janeiro
a 23 de março e de 1º de maio
a 8 de agosto de 1911. Renunciando à Prefeitura nesta última data, acabou eleito
presidente da Câmara, servindo até o final do mandato.
Em 19 de abril de 1910,
foi empossado como segundo suplente de delegado de

Polícia, do qual não se exonerou no devido prazo, o que
veio a incompatibilizá-lo com
a eleição de vereador, dando
lugar ao recurso e anulação
acima referida.
Dr. Alberto Carlos mudou-se para Santos, onde residiu
até seu falecimento, e lá ocupou cargos de relevo no alto
comércio, gozando de incontestável prestígio na sociedade daquela importante cidade. Orador fluente, elegante
e simpático, escritor correto
e poeta inspirado, colaborou
com a imprensa da capital e
em “O Tietê”, em cujas coleções se apreciavam suas magníficas produções.
Faleceu em 8 de março de
1960, em Santos.

Acervo Nossa Folha

Carmen Lúcia Marcon Simon nasceu em 11 de outubro
de 1964, em Tietê, da união de Celso Marcon e Maria Marcilli
Marcon, tendo como irmãos Sônia, Aparecida, Maria Helena,
Cristina, Celso, Cândido e Benedito. Está casada com Martinho
Ravicini Simon.
Como pedagoga e especialista em Direito Educacional e em
Educação Infantil, é autora de projetos educacionais da Rede
de Ensino de Tietê, além de idealizadora de seminários e congresso de Educação Infantil. Atualmente, trabalha como diretora de escola e sua função está voltada às questões administrativas e pedagógicas.
Eu sou? Extremamente dedicada ao meu trabalho e aos estudos para aprimoramentos e, assim, levo o melhor para minha equipe.
Sinônimo de beleza? Simpatia e bom humor.
Cantor e cantora? Vários, dentre eles: Djavan, Milton Nascimento, Alceu Valença, Anavitória e Ana Carolina.
Ator e atriz? Não há um específico. Depende do trabalho e
da atuação para me fazer encantar.
Sonho? Ver a Educação ser tratada como prioridade pelos
governantes.
Amor? Cumplicidade.
Solidão? Estar mais próximo de si.
Deus? Presença constante.
Religião? Católica Apostólica Romana.
Filme? Preferencialmente, aqueles que contam uma história de vida real.
Sonho de consumo? Não me apego aos sonhos de consumo, mas aos de transformação.
Defeito? Preocupação.
Qualidade? Sou dedicada ao que faço, além de ser boa ouvinte e ter capacidade para intermediar.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Estar em uma mesa de café para um bate-papo.
Qual o livro de cabeceira? O livro das virtudes para crianças, de William J. Bennett.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seguiria na
mesma área da Educação, como psicopedagoga.
Momento da vida para repetir? As viagens pelo Nordeste
do Brasil.
Alegria? Estar reunida em família.
Tristeza? Não há outra a não ser a desigualdade social gritante.
Decepção? Descobrir que não era verdade.
Receita contra o tédio? Cozinhar.
Tem saudades do quê? Dos meus pais.
Amizade é? Ter alguém para poder contar.
Um(a) amigo(a) especial? Minhas irmãs.
Palavra que riscaria do vocabulário? Mentira.
Ídolo? Admiro a dedicação de todos os envolvidos na busca
por recursos para o tratamento e a cura de doenças.
Frase? “Eu não preciso gostar de todas as pessoas, mas eu
preciso respeitá-las.”
Nota dez para: as pessoas de bom caráter.
Nota zero para: as ações mal intencionadas.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus pais.
Planos para o futuro? Continuar a me dedicar aos estudos
e aproveitar os bons momentos.
Recado? “Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições para fazer melhor ainda” - Mário
Sérgio Cortella, filósofo.
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TODOS OS DIAS COMBINAM
MUITO COM VINHO
A Vino di Vita tem as melhores opções em vinhos,
espumantes e acompanhamentos, além de
muitas promoções. E podemos levar até você.
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito a taxa).
Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641.

COVID-19

Hoje tem vacinação contra a covid-19 em Tietê
Vale lembrar que o atendimento ao público-alvo da campanha ocorre nas dependências do ginásio “Acácio Ferraz”, das 8 às 12 horas
Conforme o cronograma
de imunização, a Secretaria de
Saúde e Medicina Preventiva
de Tietê anunciou que haverá vacinação nesta sexta, 22
de outubro, no horário das 8
às 12 horas. Nesta data, será
aplicada a terceira dose para
profissionais da Saúde que
receberam a segunda dose há
seis meses.
Vale lembrar que a imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê.
Pede-se que seja feito o pré-cadastro no site https://vacinaja.
sp.gov.br/ e apresente cópia
do comprovante de endereço
e do CPF.
Em Cerquilho, hoje, 22 de
outubro, das 7h30 às 11h30
e das 13 às 15 horas, a Secretaria Municipal de Saúde imunizará gestantes e puérperas
com a primeira e a segunda
doses, além de idosos com 60
anos ou mais, que já receberam a segunda vacina até 26
de abril. Também serão imunizadas as pessoas que tomaram a primeira dose até 24 de
setembro, assim como haverá
aplicação da segunda dose
para adolescentes vacinados
com a primeira dose em 31 de
agosto.
Pede-se a apresentação de
cópia de documento pessoal
com foto e CPF e do comprovante de residência. Os locais
de vacinação são os seguintes:
UBSF Centro; UBSF Di Nápoli; e
UBSF Parque Alvorada.
Já a Prefeitura de Jumirim,
até o fechamento desta edição,
não havia divulgado o cronograma de vacinação desta sex-

Divulgação

Até ontem, 21 de outubro, Tietê já
tinha aplicado 61.369 doses
ta e da próxima semana.
VACINÔMETRO - Tietê,
Cerquilho, Laranjal Paulista e
Jumirim seguem com a imunização contra a covid-19.
Até ontem, 21 de outubro,
somando todo o público-alvo,
em Tietê já tinham sido aplicadas 61.369 doses; em Cerquilho, o número era de 73.298
vacinados; em Laranjal Paulista, 43.470; e, em Jumirim, somavam 5.334 imunizados.
Vale constar que estes
dados foram publicados na
página do Vacinômetro do
Governo do Estado. É importante ressaltar, ainda, que estes números relacionados aos
municípios paulistas podem
ser acompanhados no site vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secre-

tarias Municipais de Saúde de
Tietê, Cerquilho, Jumirim e
Laranjal Paulista. Até ontem,
21 de outubro, Tietê registrava
4.094 casos confirmados, sendo 3.979 curados e 5 em recuperação, além de 114 óbitos.
Já o município de Cerquilho acumulava até esta quinta, 21 de outubro, 6.662 casos
confirmados, 6.357 curados e
142 em recuperação. O número de mortes era de 161 óbitos.
Em Jumirim, até ontem, 21
de outubro, os casos confirmados de covid-19 somavam 604
pessoas positivadas, tendo
594 curadas, quatro pessoas
em isolamento e oito óbitos.
Já a cidade de Laranjal Paulista registrava até sexta, 15 de
outubro, 5.499 casos confirmados, com 5.354 pacientes
curados, 27 em recuperação e
118 óbitos.

NESTE SÁBADO

DESTAQUE

Jumirim recebe o festival
“Vila das Artes”

Caminho
da Graça

Em Jumirim, neste sábado,
23 de outubro, a partir das 15
horas, o Projeto Culturando e
a Prefeitura realizarão o Festival Culturando de Literatura - “Vila das Artes”. O evento
ocorrerá no Acampamento
Água de Pedra (Acap), seguindo todos os protocolos sanitários de combate à covid-19.
Em um espaço amplo e
aberto em meio à natureza, o
“Vila das Artes” contará com
mesas de bate-papo, oficinas
literárias, feira do livro e a
presença de artistas de todas
as expressões, como: malabarismo, dança, música, teatro,
grafite, artes plásticas, exposições, artesanato, ilusionismo,
entre outros.
Entre as atrações que prometem entreter o público estão Caio Ferreira, ilusionista
premiado de renome internacional; Marcio Maresia, multi-instrumentista com performance ao estilo “one man
band”; exposição e lançamento do CD de Cornélio Pires;
profissionais do mercado literário; escritores e escritoras da
região; entre outros.
Além dessas atrações, serão iniciados o Concurso de
Interpretação e a solenidade
de premiação do Concurso Nacional de Poemas e do prêmio
“Manoel Novaes”, que visa reconhecer e valorizar os talen-

Na terça, 19 de outubro, os
membros da Associação Caminho da Graça, sob o comando
do presidente Jorge Luis Lavoranti, do vice Antonio Reginaldo Salvador, do tesoureiro
André Luís Martins de Mello e
do secretário Rafael Modanesi, estiveram com o prefeito
Vlamir Sandei (PSDB) para tratarem da aprovação da rota
ciclística, que sai da igreja de
São Benedito em Tietê, e percorre 15 cidades até a Basílica
de Aparecida do Norte.
Segundo eles, esta rota,
oficialmente, foi credenciada
como a 7ª brasileira, batizada
como “Caminho da Graça”,
que perfaz o total de 382 km.
“Começamos em 2004,
construindo a rota ciclista,
fazendo e perfazendo caminhos da rota até 2015. Há
cinco anos trabalhamos pelo
reconhecimento da rota ciclística brasileira número 7, neste
ano, oficializada pela Basílica
de Nossa Senhora Aparecida.
Nosso desafio é mantê-la viva,
sinalizada, inclusive o caminho percorrido nas cidades,
sempre por estrada de terra”,
considerou Jorge Luis Lavoranti.
Para o percurso, o peregrino retira sua credencial e
vai carimbando até Aparecida
para receber seu certificado,
segundo Rafael Modanesi.

tos da microrregião.
Vale ressaltar que o Festival Culturando de Literatura
- “Vila das Artes” será coroado com um luau ao som de
Gustavo Vieira. De acordo com
o diretor do Projeto Culturando, Pablo Civitella, este evento
proporcionará atrações para
toda a família, com classificação livre, entrada franca e distribuição gratuita de pipoca,
algodão doce, sorvete retrô e
refrigerantes Xereta, além de
comes e bebes a venda.
O Acap fica instalado na
Rodovia Marechal Rondon, km
163 + 600m, em Jumirim.
Vale ressaltar que a edição
de 2021 do Festival Culturando de Literatura conta com
recursos da Lei Aldir Blanc,
através de uma realização do
Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura
e do Governo do Estado de
São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, Projeto Culturando
e Prefeitura de Jumirim, tendo apoio Cultural da Poiesis Gestão Cultural (Oficinas Culturais), ACAP (Acampamento
Água de Pedra), Cevi, Confusa
Sistemas, Evolução Eco, La Vie
Belle Flores, Celsil Automotive
e Refrix (refrigerantes Xereta).
A programação completa
está no site projetoculturando.
com.br.
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Felipe Ambrósio rasgou
folhinha na sexta, 15 de
outubro, na companhia
da esposa Betinha, da
família e dos amigos

Betinha Mateus
assoprou velinhas na
terça, 19 de outubro,
junto do marido Felipe
e dos familiares

A filha Raquel e toda
família parabenizam
Maria Cleonice pelo
aniversário na terça,
19 de outubro

Fernando Alcâncio
mudou de idade na
quarta, 20 de outubro,
ao lado da esposa Milene
e do filho Nicolas

Lazaro Marcos Ribeiro
ficou mais velho ontem,
21 de outubro, e recebeu
o carinho dos filhos, dos
netos e familiares

Carlota de Toledo faz
aniversário hoje, dia 22,
com o marido Sérgio, a
filha Raquel, o genro e
os netos Isabel e Caio

Os pais Adenilza e Davi,
os irmãos e o namorado
parabenizam Daiane
Souza pelo aniversário
hoje, 22 de outubro

Flávia Bággio rasga
folhinha nesta sexta,
22 de outubro, ao lado
dos pais Zé e Sônia, da
família e dos amigos

Leandro Cardia vai
assoprar velinhas nesta
sexta, 22 de outubro, e
receberá os parabéns
dos familiares

Maria Fernanda vai
assoprar velinhas hoje,
dia 22, com o marido
Bau e os filhos Luís
Antônio e Guilherme

Michele Maciel apaga
velinhas hoje, 22 de
outubro, na companhia
de toda a família.
Seguem as felicitações!

Pedro Henrique, filho do
Ricardo Trevisam e da
Carolina Del Ben, faz três
anos nesta sexta, dia 22,
junto dos pais e família

Bolo desta sexta, dia 22,
será para Priscila Nunes,
que troca de idade ao
lado do marido Lucas,
do filho Ravi e da família

Os gêmeos Pietro e Enzo Tirabassi Gomes, filhos de
Ester Tirabassi e Marcelo Gomes, aniversariam nesta
sexta, 22 de outubro, e comemoram a data especial
junto dos pais e dos familiares. Recebam
os cumprimentos do jornal NOSSA FOLHA!

Romilda Campos vai
assoprar velinhas nesta
sexta, 22 de outubro, na
companhia do marido
Doni e do filho Lucas

Sergio Modanez muda
de idade nesta sexta,
22 de outubro, ao lado
da esposa Claudia e dos
filhos Camila e Lucas

Marília Armbruster
celebra mais um ano de
vida nesta sexta, dia 22,
na companhia do marido
Adriano e da família

Andressa Dalava troca
de idade neste sábado,
dia 23, e receberá os
parabéns do namorado
Leandro e familiares

Adriana Fávero recebe
o carinho das filhas
Benedita e Hortênsia e
dos genros Fernando e
Paulo amanhã, dia 23

A esposa Camila e os
filhos Isabela e Pedro
parabenizam Cassiano
Baldo pelo aniversário
amanhã, 23 de outubro

Daiane Pires Godoi Dal
Pozzo aniversaria neste
sábado, 23 de outubro,
na companhia do marido
Cesar e do filho Mateus

Gabriela Módolo Calça
assopra velinhas amanhã,
dia 23, ao lado dos pais
Patrícia e Fábio, da irmã
Giovana e da família

Geni Cristo celebra mais
um ano de vida neste
sábado, 23 de outubro,
com o marido Darci, os
filhos e as netinhas

Joelma Correa muda
de idade neste sábado,
dia 23, e recebe todo o
carinho do marido, das
filhas e dos familiares

Bolo deste sábado,
23 de outubro, será para
Júlio Cavalcante da Silva,
filho de Jorge e Selma e
irmão do Jeferson

Os familiares e os
amigos cumprimentam
Karime Jacob pela nova
idade a ser festejada
neste sábado, dia 23

Maria Edi Viotto brinda
seu aniversário neste
sábado, 23 de outubro,
na companhia do marido
Rodolfo e família

Ricardo Matsunaga
festeja mais um ano de
vida no sábado, dia 23,
junto da esposa Giovana
e da filha Maria Eduarda

Vera Gaiotto assopra
velinhas neste sábado,
23 de outubro, ao lado
do marido Chico, da filha
Gabriela e familiares

Cláudio Sérgio Maciel
de Almeida recebe os
parabéns da esposa
Jussara, das filhas e dos
netos neste domingo, 24

Familiares e amigos
cumprimentam Fábio
Modanez pela nova idade
a ser festejada neste
domingo, 24 de outubro

Fátima Antunes celebra
mais um ano de vida
neste domingo, dia 24,
com o marido Geraldo,
os filhos e a neta Laura

Geraldo Vicentin será
festejado pela esposa
Araci, pelos filhos, pelas
netas e pelos familiares
neste domingo, dia 24

Josiane Carvalho rasga
folhinha neste domingo,
24 de outubro, e brinda
a data especial com o
marido e a família

O brinde deste domingo,
24 de outubro, será
para Murilo Bettini, que
celebra o níver com a
esposa Nani e familiares
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Os familiares e amigos
parabenizam Regiane
Oliveira pela nova idade
a ser festejada neste
domingo, 24 de outubro

Teresa Bibo Mariucio
completa 93 anos neste
domingo, 24 de outubro,
na companhia do marido
Agostinho e família

Ana Maria Battistuzzo,
diretora do Centro do
Professorado Paulista,
festeja mais um ano de
vida na segunda, dia 25

Andrei Grando apaga
velinhas na segunda, 25
de outubro, com os pais
Wande e Rosa, a irmã
Laura e toda a família

Aparecida Silveira Mello
Madeira rasga folhinha
na segunda, dia 25, e
recebe os cumprimentos
dos familiares e amigos

Os pais Adalberto e
Lúcia, a irmã Ana Teresa
e a namorada Bianca
parabenizam Arione Tozi
na segunda, dia 25

Carla Aronchi será
festejada pelos filhos,
pela família e pelos
amogos na próxima
segunda, 25 de outubro

Diego Calaça aniversaria
na segunda, dia 25, na
companhia da esposa
Bruna, do filho Miguel e
dos pais Neco e Cacilda

Ednea Godoy apaga
velinhas na segunda, 25
de outubro, ao lado do
marido Pedro Massa, dos
filhos e familiares

Eduardo de Oliveira
aniversaria na segunda,
dia 25, junto da esposa
Luciana, da filha Estela e
dos pais Admir e Vilma

A mãe Adriana, a irmã
Benedita e o marido
Fernando parabenizam
Hortênsia Mateus pelo
níver na segunda, dia 25

José Roberto de
Carvalho (Beto) receberá
as felicitações dos
familiares e dos amigos
na segunda, dia 25

O bolo desta segunda,
25 de outubro, será para
Lilian Cavalcanti, que vai
comemorar a data
ao lado da família

A esposa Viviane, a filha
Maria Alice e familiares
cumprimentam Luciano
Florian pelo aniversário
na segunda, dia 25

Márcia Gaiotto Sanches
celebra mais um ano de
vida na companhia dos
filhos e da família na
segunda, 25 de outubro

Orlando Lopes da Silva
(Caçapa) vai assoprar
velinhas na segunda,
dia 25, junto da esposa
Cida e do filho Douglas

Pedro Massa recebe
os parabéns da esposa
Ednea Godoy, dos
familiares e amigos na
segunda, 25 de outubro

A família e os amigos
parabenizam Zezé
Madureira por mais um
ano de vida na segunda,
25 de outubro

Célio Citroni (Pena)
brinda nova idade na
terça, 26 de outubro,
junto da esposa Malu,
do filho e dos familiares

Luiza Alves Rodrigues
completa nove anos na
terça, dia 26, ao lado dos
pais Paulo e Juliane, do
irmão Enzo e família

Mariana Humer recebe
as felicitações do marido
Walberto, do filho João e
dos familiares na terça,
26 de outubro

Mariana Pilon aniversaria
na terça, dia 26, junto
do marido Kim, dos pais
Valmir e Adriana e do
irmão Gustavo

Natalia Ramos vai
assoprar velinhas na
terça, 26 de outubro,
na companhia dos
familiares e amigos

Nicole Macruz muda de
idade na terça, 26 de
outubro, e recebe os
parabéns dos pais, da
família e dos amigos

Paulo Affini será
festejado pela esposa
Adriana, pelo filho e por
toda a família na próxima
terça, 26 de outubro

Os filhos Erikris, Marcela
e Fernanda e familiares
cumprimentam Silvia
Regina pelo aniversário
na terça, 26 de outubro

Vânia Nastaro assopra
velinhas na terça, 26 de
outubro, e ganha beijos
do marido Felipe, da filha
Elisa e da família

Vilma Gonçalves
Reginato celebra mais
um ano na terça, dia 26,
com o marido, os filhos
e os familiares

Beatriz e Bianca Thibes assopram velinhas na
quarta, 27 de outubro, na companhia dos pais
Adriano e Silvana, da irmã Luana e dos familiares.
Da redação do jornal NOSSA FOLHA, seguem os
cumprimentos às gêmeas pela nova idade!

Bolo da quarta, 27 de
outubro, será para
Dalva Oliveira, que
brinda com o marido
Reginaldo e família

Débora Carniel será
festejada pelos pais
Paulo e Roseli e pelo
irmão Guilherme na
quarta, 27 de outubro

Júlia Vieira apaga
velinhas na quarta, 27,
junto dos pais Gabemar
e Simone, da irmã Laura
e de toda a família

Os filhos Sara, Amauri
e Raquel e a mãe Maria
Inez cumprimentam
Luciana Alves na quarta,
27 de outubro

Pedro Rodrigues troca
de idade na quarta, 27
de outubro, e recebe
as felicitações dos
familiares e amigos

Rachel Benetti celebra
mais um ano de vida na
quarta, 27 de outubro,
com o marido Leandro
Ghizzi e familiares

Sineval Giovanetti
receberá os parabéns da
esposa Roseli, dos filhos
e da família na quarta,
27 de outubro

Tais Bagatin aniversaria
na quarta, dia 27, junto
do marido Neto, da filha
Maria Bernadete e de
todos os familiares

Bolo da quarta, 27 de
outubro, será para Vania
Stoco, que comemora a
data especial ao lado da
família e dos amigos

A esposa Graciane, o
filho Davi, familiares e
amigos parabenizam
Weslley Hamilton Martin
na quarta, 27 de outubro

Alice Bertola completa
10 anos na quinta, 28,
ao lado dos pais Alina
e Wellington, do irmão
Artur e da família

Carlos Chaves celebra
mais um ano de vida na
quinta, 28 de outubro,
na companhia dos
familiares e amigos
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Érica Pakes Ferraz apaga
velinhas na quinta,
28 de outubro, e ganha
beijos do marido Tiago
e do filho Antoni

Giulia Bazelotto
completa 23 anos na
quinta, dia 28, com os
pais Marcos e Margarete,
o irmão Pedro e família

90 ANOS

Lucas Souza Rodrigues
faz cinco anos na quinta,
28 de outubro, ao lado
dos pais Bruna e Tiago,
dos avós e familiares

Natalie Bertiz Soria
festeja nova idade na
quinta, 28 de outubro,
com os filhos, os pais e
toda a família

Rosita Pezzatto completa
94 anos na próxima
quinta, 28 de outubro, e
ganha as felicitações da
família e dos amigos

Sérgio Luís Bueno
aniversaria na quinta,
28 de outubro, junto da
esposa Luzia e das filhas
Daniele e Daiane

EM TIETÊ

Elias Costa

Paróquia comemora Dia da Padroeira
Arquivo familiar

Em Cerquilho, com direito ao clássico “Parabéns para você”,
Elias Costa, leitor assíduo do jornal Nossa Folha, completou 90
anos de idade na companhia dos filhos, dos netos e dos bisnetos
no sábado, 16 de outubro. Os amigos deste semanário enviam os
cumprimentos especiais pela data festiva!

Fotos divulgação

De 3 a 11 de outubro, em Tietê, a Paróquia Nossa Senhora
Aparecida celebrou a novena em preparação para a Festa da Padroeira, tendo como tema central “Com Maria, somos povo de
Deus, unidos pela Aliança”.
Na manhã do feriado de 12 de outubro, Dia da Padroeira, hou-

ve missa solene presidida pelo padre Rosivaldo Mota, do Seminário Santa Teresinha, carreata percorrendo as principais ruas
da cidade, reza do terço e missa de encerramento presidida pelo
pároco padre Valdir Machia Serafim, com a participação dos festeiros e comissão.

BODAS

Tis e Cida

João e Sandra

Lucas e Priscila

Glauber e Élide

Lázaro e Fabiana

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Luiz Antonio Souto
(Tis) e Maria Aparecida Coan Souto
(Cida) celebrarão 55 anos de união
nesta sexta, 22 de outubro, com os
filhos Kátia e Neto, o genro Wilder, a
nora Cristiane e os netos Wilder Jr. e
Stefany. Recebam do Nossa Folha as
felicitações pelas Bodas de Jadeíta!

Em Tietê, João Carlos Pires Uliana
e Sandra Citroni Uliana comemorarão
33 anos de amor e cumplicidade nesta sexta, 22 de outubro, ao lado dos
filhos Guilherme e Gabriel e família.
O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Quartzo
Fumê!

Em Cerquilho, Lucas Viegas e Priscila Nunes completarão cinco anos de
matrimônio nesta sexta 22 de outubro, junto do filho Ravi e dos familiares.
Seguem os parabéns do jornal
Nossa Folha pelas Bodas de Topázio
Imperial!

Em Cerquilho, Glauber Rodrigues
e Élide de Moura Tezotto Rodrigues
festejarão 12 anos de casados neste
domingo, 24 de outubro, na companhia da filha Analice e de toda a família.
O jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas de Opala!

Em Tietê, Lázaro Carlos de Carvalho Filho e Fabiana Batistuzo Dalla
Torre de Carvalho brindarão seis
anos de casamento neste domingo,
24 de outubro, com o filho Gustavo e
familiares. Recebam do jornal Nossa
Folha os cumprimentos pelas Bodas
de Peridoto!

Valdir e Cleusa

Sílvia e Gê Fré

Leila e Nelson

Givanildo e Tatiani

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Valdir Sbompato e Cleusa Forlevize celebrarão 34 anos de união na segunda, 25
de outubro, com os filhos Thiago, Andressa e
Rodrigo, a nora Elivânia, o genro João e os netos
Ana Júlia e Henrique. Recebam do Nossa Folha
as felicitações pelas Bodas de Espodumênio!

Em Tietê, Sílvia Helena Finatti de Arruda Fré
e Gê Fré comemorarão 30 anos de amor e cumplicidade na segunda, 25 de outubro, e receberão o carinho dos filhos Gê, Murilo, Guilherme
e Maurício e família. O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Espodumênio!

Em Cerquilho, Leila Cristina Ruy Dell’Agnelo
e Nelson Vinícius Dell’Agnelo completarão 24
anos de matrimônio na segunda, 25 de outubro,
junto do filho Vinícius e da família. Seguem os
parabéns do jornal Nossa Folha pelas Bodas de
Madrepérola!

Também em Cerquilho, Givanildo Cesar Sales e Tatiani Porto festejarão 24 anos de casados na segunda, 25 de outubro, na companhia
dos filhos Caio, Thomas e Arthur e dos familiares. O jornal Nossa Folha felicita o casal pelas
Bodas de Madrepérola!

Alemão e Bruna

Américo e Ana

Fabio e Claudia

Athayde e Dora

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Alemão Gobo e Bruna Toledo celebrarão 13 anos de união na próxima segunda,
25 de outubro, com a filha Eloah e demais familiares.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Ágata!

Em Tietê, Antonio Américo Tomazela e Ana
Inês Polizel Tomazela comemorarão 52 anos de
amor e cumplicidade na segunda, 25 de outubro, ao lado dos filhos Luciana e Leandro, da
nora Olga e da neta Bianca. O Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Alexandrita!

Em Tietê, Fabio Alexandre Tomazela e Claudia Massola Tomazela completarão 18 anos de
matrimônio na segunda, 25 de outubro, na companhia da família. Seguem da redação do jornal
Nossa Folha as felicitações pela comemoração
das Bodas de Quartzo Rutilado!

Em Tietê, Athayde Daniel e Doralice Luchetta Daniel festejarão 64 anos de casados na terça,
26 de outubro, ao lado dos filhos Carlos (Regatá), Claudete e Cleusa, da nora Joana, do genro
Ediversi, dos netos e dos bisnetos. O Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas de Rodocrosita!
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COMEMORAÇÃO

Educadora tieteense lança livro

FAC promove jantar
dos professores

Divulgação

“O pequeno rio e eu” é um minúsculos de água e vida e devagar caminha! Nele, Sofia conta a história a partir de um casarão fúnebre. Há desafios tanto na vida e na escrita, mesmo nas
linguagens campeadas em rastros de caminhos, nas linguagens
andarilhas de Sofia, você e eu.
Ao leitor, ela distribui senha, sentido e portas semiabertas.
Sofia, menina, ouve nossos ecos, a vida. “Linguagens, que mudam
e escorrem. Ela, mulher corajosa - se reescreve - e floresce em
olhares e sentires. E puxa cenários! Cava acontecer, além do real,
simbólico às orlas do mítico. Sofia flui à imagem de seu pequeno
rio, singular! Em lugar de reclusas, o reinvento: fecha/abre portas; chora/anda”, descreve a professora Helô.
E, se gritos e delírios... Ela segue. “Ninguém entra em um
mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não se
é o mesmo, assim como as águas, que já serão outras”. Heráclito
(540-480 a. C.).
Se tudo - calado - linguagens emudecem? Não! Sofia abre as
janelas do fundo de si mesma. Ela quer beber a vida!

Fotos divulgação

ONDE ADQUIRIR: “O pequeno rio e eu”
TIETÊ - Papelaria e Livraria Membi – Rua do Comércio, 439,
Centro, ao lado Escola Plínio. Site: https//www.membi.com.br; no
Facebook ou (15)3282-4818.
LARANJAL PAULISTA - Livraria e Papelaria Contexto - Avenida da Saudade, 35, Centro – (15)3283-4203. Facebook: Contexto
livraria. Instagram: @contextolivraria

HOMENAGEM

Evandro Pedro da Cunha
A professora tieteense Maria Heloisa Zamunér Calocini, carinhosamente conhecida como professora Helô, é uma educadora
e mestre com Pós em Leitura nos Meios de Comunicação, além
de graduada em Letras e dedicada à área de leitura, textos e linguagem. Segue em busca de olhares às mais variadas estâncias
educacionais, pública, particular, da infantil à pós-graduação.
Atuante em diversas cidades, como: Tietê, Tatuí, Cerquilho e
Laranjal Paulista, tem experiência em formação de futuros educadores. Vinculada a grupos de pós, trabalha discurso e linguagem.
A grande novidade é que a professora Helô acaba de lançar
o livro “O pequeno rio e eu”, que trata-se de um ensaio literário
nascido das paixões da autora: vida e linguagem. “Temas que se
imbricam em arte e luta, construção. Em cotidiano agitado do
pós-moderno, vida e linguagem mudam, se refazem, andam e
falam, fluem e cantam! E, se doídas – um sopro do simbólico – em
olhares e sentires. Sofia convida, vem leitor, construir um rio de
emoções... chame a arte...”, descreve Helô.
RESUMO - “O pequeno rio e eu” conta a história de uma menina raptada, que inventa um plano de libertação. Trata-se também
de um projeto imaginado em brincadeiras de faz-de-conta infantil, a espantar medos.
Sofia dança em fio de água, manchado de sangue, fruto de seu
sequestro. Se, a princípio, o plano é ficção a distrair dores. Depois: ele cura feridas, salta possibilidades. Mergulhos de emoção
atingem a alma da menina!

* 16/11/1939 em Laranjal Paulista
V 12/10/2021 em Joinvile
Arquivo familiar

Evandro Pedro da Cunha
faleceu em 12 de outubro
passado, em Joinvile, Santa
Catarina.
Filho de Riolando Cunha e
Leonor Delazari Cunha, deixa
os filhos: Maria Amália, Ana
Stela, Maria Anita, Maria Elisa, Evandro Pedro, Amanda
e Diogo Evandro; além dos
irmãos: Geraldo (in memoriam), Felix, Dario, Amando,
Marcio e Hilda.
Renomado
Engenheiro
Civil, foi um dos primeiros
a exercer sua lide em Tietê
e região, depois em Balneário Camboriú e Joinvile, com
inúmeras obras residenciais e
comerciais edificadas sob sua responsabilidade.
Todavia, mais do que suas obras, o legado que nos deixa é
de sua eterna jovialidade, alegria pueril, leveza de vida.
A êle, emprestamos, com saudades, o verbo do poeta:
“Confesso que vivi”.

Com cardápio especial, a Faculdade Cerquilho (FAC) comemorou, em 15 de outubro, o Dia do Professor, oferecendo aos
seus docentes um jantar em homenagem à data festiva. O local
escolhido para o encontro foi o Brudiê Studio Gastronômico e
contou com um cardápio elaborado especialmente pelo chef
Gustavo Coppeti.
Na ocasião, a Diretora da FAC, por meio da professora Ana
Cláudia Leite Monéia, falou aos professores e agradeceu pela
diferença que fazem na vida dos alunos e na instituição. “Em
nome do mantenedor do Grupo Educacional Faveni, do nosso diretor-geral e em meu nome, oferecemos uma noite muito especial aos professores, sabendo e reconhecendo o papel
transformador de cada um junto aos alunos. O nosso muito
obrigada por fazerem parte da nossa instituição e serem fundamentais para atingirmos juntos a nossa missão".
Ana Monéia revelou que este momento para os professores
foi uma ocasião muito especial. “Oferecemos uma experiência diferente aos docentes, em uma noite de culinária sob o
comando do chef de cozinha Gustavo Copetti, que nos ensinou como preparar uma mesa usando talheres, taças e pratos,
além de uma deliciosa degustação de vinhos e queijos regada
com muitas informações e, para completar, um delicioso risoto brindado com uma sobremesa deliciosa”, descreveu.

