
Recursos servirão para os municípios investirem, preferencialmente, na Saúde e na Assistência Social, segundo anunciado pelas Prefeituras

Junior Regonha 
cobra informações

Página 11

Casos de dengue 
seguem em alta

Página 12

Cerquilhense atua 
em estudo clínico

Página 12

1ª fase da vacinação 
vai até 10 de maio

Página 12

Polícia Civil prende 
receptador de roubo

Página 3

IMUNIZAÇÃO

BOLETIM

CORONAVAC

INFLUENZA

OCORRÊNCIA

Página 3

SEXTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2021 - ANO 61 - nº 3.065
jornalnossafolha.com.br

Nossa Folha
VERBAS

Liberados R$500 mil para Tietê e Cerquilho

IMUNIZAÇÃO - Em Tietê, a Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva comunicou que chegaram novas doses da vacina 
AstraZeneca, destinadas à faixa etária de 65 anos, assim como vieram as unidades de CoronaVac para segunda dose agendada e 
não aplicada na data estipulada. Já a Prefeitura de Cerquilho informou que, neste sábado, neste domingo e na segunda, 24, 25 e 26 
de abril, haverá a aplicação da vacina da segunda dose da CoronaVac em três dias de drive-thru no Centro de Eventos “Cidade das 
Rosas e dos Tropeiros”.                                                                                                                                                             Página 11
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Bicadinhas da semana 

Apesar dos pesares!

PARA ENCERRAR

Infelizmente, vivemos tempos difíceis, tempos de tantas 
dores, violências e temores por todo o Planeta. O que mais se 
observa são sentimentos de descontentamento, decepção, des-
conforto, desencorajamento, discórdia, desdém e desobediên-
cia, onde o individualismo simplesmente impera.

Percebemos que a crueldade humana chegou a dimensões, 
anteriormente, inimagináveis! Os tempos são maus, infelizmen-
te! A corrupção está em ação na sociedade! Temos, ainda, ações 
que incitam o terrorismo, a violência urbana, a pobreza, a injus-
tiça social, a violação dos direitos humanos, o desmatamento, 
entre muitos outros temas.

São tempos trabalhosos de fato e não há como mudar essa 
realidade facilmente. Além disso, a maior parte dos homens 
não enxerga mais a necessidade em Deus. São egoístas, pois 
não conseguem ajudar ninguém; avarentos, porque não querem 
dividir; jactanciosos, porque negam a humildade; arrogantes, 
pois procuram sempre ser melhor e maior que os outros com o 
intuito de humilhá-los; blasfemadores, pois desfazem de Deus; 
desobedientes aos pais; irreverentes; desafeiçoados, pois não 
há qualquer afeto para oferecer; implacáveis; duros de cora-
ção; não perdoadores; caluniadores; mentirosos; ingratos, pois 
a ninguém reconhecem para a necessidade de agradecer; sem 
domínio de si próprio; traidores; atrevidos, enfatuados; mais 
amigos dos prazeres que amigo de Deus, logo, inimigos de Deus 
(1 Jo 2.15-16).

O que se percebe é que a humanidade parece não entender 
que Deus criou um mundo para o ser humano viver e desfru-
tá-lo. Um mundo de paz, alegria e descanso, não de homens 
amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blas-
femos, desobedientes às leis divinas, ingratos, profanos, sem 
afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cru-
éis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados e orgu-
lhosos.

Vivemos praticamente um duelo entre a “vida e a morte”. 
Tudo pela consciência coletiva que precisamos sair em busca 
do respeito, da compaixão, da consciência e da afetividade. É 
neste contexto que cada um deve praticar, no seu dia a dia, 
o seu melhor e, assim, de certa forma, resistir aos momentos 
sombrios para estar baseado na esperança e no equilíbrio, pois 
sempre haverá noites frias e escuras. Estas, devemos enfrentar 
no decorrer dos longos dias, pois elas também podem iluminar 
e aquecer.

Fato é que a verdadeira coragem está pedindo passagem e só 
quem a ela se unir conseguirá sobreviver aos tempos difíceis e 
as desafiadoras adversidades impostas pelo dia a dia. Por isso, 
lembre-se: ninguém, absolutamente ninguém, nunca vai fazer 
nada nesse mundo sem coragem, já que o desafio da vida não 
espera nem olha para trás. 

Tenhamos, então, coragem para começar de novo pela nossa 
sobrevivência, relembrando-se sempre que, mesmo em tempos 
difíceis e sombrios, ainda há esperança de dias melhores, ape-
sar das adversidades. Recomeços demandam isso porque é pre-
ciso acreditar em si mesmo, na capacidade de seguir, na força e 
em tudo de bom que se traz dentro de si. Pense nisso!

“É verdade que a vida é uma dádiva, que viver é uma aven-
tura maravilhosa e que, por muitas coisas ruins que aconteçam, 
uma boa apaga todas as más” - autor desconhecido.

OSTENTAÇÃO Nas redes sociais, Marcelo Lobão Gaio com-
partilhou um meme que é pura ostentação: “Não quero humilhar 
ninguém, mas hoje eu comi carne”. Eita, homem endinheirado!

PREOCUPAÇÃO Da página Precisa-se de gente boa, no Face-
book, veio um meme que muito homem casado vai se identificar: 
“Gente, minha esposa saiu ontem para beber com as amigas e 
não voltou até agora, será que está bebendo mesmo?”. 

RECADO DADO Desta mesma página, um novo meme foi 
compartilhado e tem feito sucesso: “Aos que me mandam solici-
tação de amizade com foto de carro no perfil, abaixa o vidro para 
eu saber quem é!”.

SABEM TUDO Everaldo Luis Lima publicou um meme da pá-
gina Homer Sincero nas redes sociais: “Quando uma mulher diz 
‘não tem nada para me contar’, acredite, ela já sabe de tudo”. 
Confirmado, mulherada?

PRESENTE DE ANIVERSÁRIO Quem aproveitou o Facebook 
para deixar um recado para os amigos foi Jaqueline Anjos: “Esse 
ano, eu quero parabéns de aniversário via pix; tipo, parabéns, 
tome aqui cinquentão”. Já registraram, amigos, o pedido da 
moça?

MOMENTO DE REFLEXÃO Luciana Maria Arcangeleti deixou 
um meme bem reflexivo nas redes sociais: “Se o fruto proibido 
fosse jiló, ninguém tinha comido e a gente estava no paraíso até 
hoje”. Vai que Adão e Eva eram chegados ao amargor do jiló, né?

ALFABETO DO HOMEM Rose Cruz postou um meme da pági-
na Filó Sincera com um recado bem especial: “Homens precisam 
aprender apenas quatro letras do alfabeto OBDC”. O que acham 
disso os homens? Já aprenderam essas letrinhas?

MÓVEIS PLANEJADOS Diva Maria Hernandes (Lili), a rainha 
dos memes, postou no Facebook o quanto a sua casa é planeja-
da: “Na minha residência só tem móveis planejados. Eu compro 
o sofá em 10 vezes e, depois, planejo comprar o guarda-roupa. 
Tudo planejado!”. É, Lili, esses móveis “planejados” fazem parte 
de muita casa por aí!

RECOLHIMENTO Reginaldo Gasio fez um alerta nas redes 
sociais através de um meme: “O coronavírus pode se espalhar 
através do dinheiro. Se você tiver dinheiro em casa, use luvas, 
coloque todo o dinheiro em um saco plástico e me ligue. Por se-
gurança, estarei recolhendo todos eles hoje à noite ou amanhã 
durante o dia. Pense na sua saúde!”.

SIMPATIA Cleide Bueno aproveitou as redes sociais para en-
sinar uma simpatia aos amigos para encher o bolso: “Coma três 
abacates e coloque as sementes na carteira”. Desse modo, você 
sempre terá o bolso cheio!

NÃO TÃO FEIO Lucas Lage compartilhou um meme no Face-
book para a autoestima de muitos: “Eu não sou tão feio assim se 
você olhar rapidão”. Quem mais se identificou com esse meme 
levante a mão?

BBT 2021 Ricardo Pupato anunciou os patrocinadores da 
“premiação” do Big Brother Tietê (BBT) deste ano: Nossa Loja, 
Ótica Vallerini, O Retalhão, Loja Terenilce, Victor Blue, Pareschi e 
Sandra cabeleireira. 

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 24 de abril

SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.

DOMINGO: 25 de abril
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19 horas.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 

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

NAS COMUNIDADES
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 11 horas.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 10 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA, SÃO VICENTE DE PAULO E 
RURAIS, aguardando a retomada de 40% da capacidade 
para retorno.

Agende-se
LIVE 1 Nesta sexta, 23 de 

abril, a partir das 20 horas, 
pelo perfil @damanarodrigues 
no Instagram, a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Dama-
na Rodrigues, entrevistará o 
advogado e pós-graduado em 
Direito Contratual, Diego San-
ches, para trazer informações 
sobre stalking e a nova lei que 
prevê punição de até dois anos 
de prisão para quem ferir a in-
tegridade física, psicológica ou 
perturbar a liberdade e a pri-
vacidade de qualquer pessoa, 
pela internet ou pessoalmente.

BAZAR A Associação Vo-
luntários Anônimos de Cer-
quilho (Avac) realiza amanhã, 
24 de abril, das 8h30 às 12h30, 
o Bazar Solidário em prol dos 
animais. Estarão à venda rou-
pas e calçados (adulto e infan-
til) a partir de R$2 cada peça. 
Valor arrecadado será dire-
cionado para as castrações. O 
endereço é rua São José, 1.795, 
no bairro Nova Cerquilho.

LIVE MUSICAL Neste sá-
bado, 24 de abril, a partir das 
20 horas, vai rolar uma live 
musical com a banda 84, for-
mada por André Miranda (vo-
cal), Luciano Vicente (bateria), 
Marquinho Alves Corniati (te-
clados e sintetizadores), Rafa-
el Rodrigues Bertola (guitarra) 
e Sérgio Miguel (contrabaixo). 
O repertório escolhido para 
o show são os anos 1980. A 
transmissão será pelo canal da 
Atomix no YouTube.

AÇÃO SOLIDÁRIA Em Tie-
tê, o projeto MiauJude, com 
apoio da Xereta, Ajinomoto, 
Candeias Paraíso de Frutas, 
Cancian Refeições Coletivas, 
DV Distribuidora Valério e 
Jumirim Alimentos, promove 
neste sábado, 24 de abril, o dia 
do Hot Dog do Miau. A retira-
da ocorrerá no barracão Santa 
Cruz, a partir das 18 horas. 
Compre um cachorro-quente 
por R$15 e ganhe uma Xereta. 
Mais informações: (15)99739-
3002 ou 99803-2938.

CERIMÔNIA Em Sorocaba, 

neste sábado, 24 de abril, às 
10 horas, na Catedral de So-
rocaba, o diácono Jean Carlos 
será ordenado presbítero pela 
imposição das mãos do arce-
bispo metropolitano Dom Jú-
lio Endi Akamine. Já o diácono 
Rosalvo de Sá será ordenado 
presbítero neste domingo, 25 
de abril, a partir das 15 horas, 
na mesma catedral. 

LIVE 2 Na segunda, 26 de 
abril, às 20 horas, o fotógrafo 
e publicitário piracicabano Ro-
drigo Aquino entrará, ao vivo, 
em uma live com a jornalista, 
editora-chefe do Nossa Folha 
e criadora de conteúdo, Dama-
na Rodrigues, no @damanaro-
drigues no Instagram. Neste 
bate-papo, ele falará sobre 
sua carreira e o sucesso dos 
ensaios femininos intitulado 
Projeto Experimental em estilo 
boudoir, que tem como objeti-
vo evidenciar a beleza da mu-
lher e a ensiná-la a exercitar 
sua sensualidade.

LIVE 3 Já Kelly Dal Cole-
to chega para uma live com 
a jornalista, editora-chefe do 
Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
na quarta, 28 de abril, às 20 
horas, no @damanarodrigues 
no Instagram, para falar so-
bre sua trajetória como der-
mopigmentadora especialista 
em sobrancelhas, biomédica e 
empresária na área da beleza 
permanente, além da sua Pós-
-graduação na escola Nouveau 
Contour nos Estados Unidos e 
todo o universo que envolve 
sua formação.

PRÊMIOS A Campanha Co-
operativado chega a reta final 
e vale lembrar que, para come-
morar os 55 anos de fundação, 
a Coocerqui sorteará cinco au-
tomóveis Fiat Mobi Easy 2020 
0km quatro portas, sendo um 
veículo por loja no sábado, 15 
de maio, e, para concorrer aos 
prêmios, é preciso ser coope-
rado e fazer compras em uma 
das unidades. Outro lembrete 
importante é não deixar de im-
primir os cupons e colocá-los 
nas urnas.
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Governador libera R$500 mil para Tietê e Cerquilho

RECURSOS

Em São Paulo, na terça, 20 
de abril, os prefeitos Vlamir 
Sandei (Tietê) e Aldo Sanson 
(Cerquilho), ambos do PSDB, 
reuniram-se com o governador 
João Doria (PSDB) e o vice Ro-
drigo Garcia (Democratas).

Na ocasião, foram anun-
ciados recursos, no valor de 
R$500 mil, para os municípios 
investirem, preferencialmente, 
na Saúde e Assistência Social. 

Os deputados federais Sa-
muel Moreira e Vitor Lippi, 
ambos do PSDB, as deputadas 
estaduais Maria Lúcia Amary 
e Damares Moura, do mesmo 
partido, bem como o secre-
tário estadual de Desenvol-
vimento Regional, Marco Vi-
nholi, estiveram presentes no 
evento. 

Divulgação PMT e PMC

Na ocasião, os prefeitos Vlamir Sandei e Aldo Sanson também estiveram 
com deputados estaduais e federais

Dr. Alcides pleiteia unidade

POUPATEMPO

O prefeito de Laranjal Pau-
lista, dr. Alcides de Moura 
Campos Junior (PSD), acom-
panhado do vice-prefeito Car-
linhos Rugolo (PP), esteve em 
São Paulo na segunda, 19 de 
abril, para tratar com o presi-
dente do Detran.SP, Ernesto 
Neto, detalhes sobre a implan-
tação de uma unidade do Pou-
patempo no município. 

“Há 15 dias, uma equipe do 
Detran.SP esteve em Laranjal 
Paulista para uma visita téc-
nica. A ideia é unificar os ser-
viços do Posto de Amparo ao 
Trabalhador (PAT), a Circuns-
crição Regional de Trânsito 
(Ciretran), além do CIC, em um 
único espaço para ampliar a 
gama de atendimento à popu-
lação, trazendo mais conforto, 
comodidade e facilidade ao 
usuário”, afirmou dr. Alcides.

Já em Cerquilho, nesta sex-
ta, 23 de abril, o prefeito Aldo 
Sanson (PSDB) participou de 
uma reunião que iniciou as 

tratativas para a implantação 
do Programa Poupatempo – 
Modelo 4.0 em Cerquilho. 

A pedido do presidente es-
tadual do Detran, Ernesto Mas-
cellani Neto, o prefeito Aldo 
Sanson recebeu a visita dos 
assessores da Prodesp/Pou-
patempo, Luiz Antonio Nais e 
Maurício Prado, e do diretor 
do Detran de Cerquilho, André 
Oliveira Castro.

“A implantação deste im-
portante programa irá propor-
cionar a unificação dos servi-
ços presenciais e digitais do 
Poupatempo, com serviços do 
Detran - Ciretran e alguns ser-
viços municipais em um mes-
mo lugar”, disse Aldo Sanson.

CONVITE - A Prefeitura  
de Cerquilho convida a po-
pulação para a elaboração do 
Plano Plurianual referente aos 
exercícios de 2022 a 2025. Su-
gestões serão aceitas até 28 
de abril pelo e-mail: PPA2022-
2025@cerquilho.sp.gov.br.

Divulgação PMLP

O chefe do Poder Executivo esteve em São Paulo
para requerer a implantação

Um relógio, da marca Brietling e avaliado em mais de R$25 mil, estava em posse de um homem de Capivari e acabou recuperado

Polícia Civil de Tietê identifica e prende receptador
OCORRÊNCIA

AB Colinas apoia combate 
à violência doméstica

CONSCIENTIZAÇÃO

A AB Colinas, concessio-
nária do Programa de Conces-
sões Rodoviárias do Estado de 
São Paulo, junto da Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artes), apoia a campa-
nha de combate à violência 
doméstica promovida pela Se-
cretaria da Justiça e Cidadania 
(SJC) de São Paulo, entre 22 de 
abril e 22 de junho.

Com o tema “Direitos 
iguais: chega de machismo, 
chega de preconceito, chega 
de feminicídio”, a iniciativa é 
um alerta sobre a necessidade 
de combater a desigualdade 
de gênero e a violência contra 
a mulher.

Durante a campanha, a AB 
Colinas veiculará a frase “Não 
à violência doméstica. Denun-
cie: (11)3291-2621” em todos 

os Painéis de Mensagens Va-
riáveis (PMV) distribuídos ao 
longo das rodovias que admi-
nistra.

Por conta da pandemia, as 
ações serão virtuais e podem 
ser conferidas diretamente no 
site justiça.sp.gov.br, onde a 
população tem a oportunida-
de de conhecer todos os pro-
gramas e coordenadorias que 
a SJC oferece na área.

Segundo dados do Governo 
Federal, por intermédio do Mi-
nistério da Mulher, em 2020, 
o Brasil registrou 105.821 de-
núncias de violência contra a 
mulher, registradas nas plata-
formas do Ligue 180 e do Dis-
que 100. As denúncias podem 
ser anônimas e serem feitas 
pelo WhatsApp por meio do 
número (61)99656-5008.

Unidades do Detran.SP 
retomam atendimento

A PARTIR DESTE SÁBADO

A partir de amanhã, 24 de 
abril, as unidades do Detran.SP 
retomarão o atendimento pre-
sencial ao público, incluindo a 
realização de provas teóricas 
e práticas. A volta destes ser-
viços atende os cidadãos que 
estão em andamento com o 
processo para a primeira habi-
litação e que, a partir de agora, 
poderão concluí-lo na unidade 
da sua cidade. 

O atendimento nas 340 
unidades do Detran, tanto nas 
que estão integradas com o 
Poupatempo quanto nas Cire-
trans, retornará integralmente 
seguindo as diretrizes do Pla-
no de Transição do Plano São 
Paulo. O atendimento será li-
mitado a 25% da capacidade, 
de acordo com as normas sani-
tárias em função da pandemia 

da covid-19. 
Além das mais de 70 op-

ções de serviços online que 
continuaram sendo ofereci-
dos nesta fase por meio da 
plataforma digital, todos os 
serviços presenciais serão re-
tomados como as aulas prá-
ticas e teóricas, as atividades 
dos Centros de Formação de 
Condutores (CFCs), as empre-
sas credenciadas de vistoria 
(ECVs) e as estampadoras.

É importante lembrar que 
para ser atendido é obrigató-
rio que o cidadão agende um 
horário pelo site poupatempo.
sp.gov.br ou pelo aplicativo 
Poupatempo Digital. O agen-
damento das aulas teóricas já 
está aberto; para outros servi-
ços poderão ser feitos a partir 
de hoje, 23 de abril.

Cronograma de coleta prossegue neste final de mês

CERQUILHO LIMPA

A Campanha Cerquilho 
Limpa prossegue com o objeti-
vo de oferecer ao cidadão mais 
uma forma de descarte correto 
e gratuito de materiais  inertes, 
como armários, guarda-roupas, 
sofás, colchão e roçagem de 
gramas e limpeza de jardins. 

Hoje, 23 de abril, o serviço 
de coleta de inservíveis atende 
o Città Bellucci, Cattai, Módena, 
Corrocher, Recanto do Sol, Re-
canto das Rosas, Jardim Itália, 
Real Parque, Flamboyant; Por-
tal dos Pilares, Jardim Esplana-
da e Centro (da linha do trem 
sentido Nova Cerquilho).

De 26 a 30 de abril, a equi-
pe de limpeza percorrerá o São 
Luiz, Vila São José, Paradiso, 
Green Ville, Parque das Árvo-
res, Parque Alvorada, Vale do 
Sol, Galo de Ouro, Recanto da 

Colina, Colina I e II, Nossa Se-
nhora de Lourdes, Cecap e Cen-
tro (da linha do trem sentido 
Galo de Ouro). 

Para descarte de eletro-
eletrônicos, pneus, lâmpadas, 
celulares, baterias e chapas de 
raio-X, leve a um ecoponto fixo 
de descarte gratuito. Já os itens 
de material plástico ou outro 
produto reciclável devem ser 
descartados na coleta da Co-
operativa de Reciclagem - Re-
cerq, do saco verde.

Já o recolhimento de resí-
duos de podas e cortes de ár-
vores de área particular só será 
feito se a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Saama) tiver 
autorizado a realização do ser-
viço. Cabe lembrar, ainda, que 
podas e cortes de árvores em 
calçadas são responsabilidade 

da Prefeitura. Portanto, se pre-
cisar deste serviço, solicite.

Entulhos de construção 
também não são retirados e o 
proprietário deve contratar em-
presa específica para descartar 
este material de forma correta.

Pessoas que estejam com 
problema de limpeza de lotes 
em suas ruas devem denunciar 
através ao Setor de Fiscalização 
da Prefeitura pelo WhatsApp 
(15)99680-5417.

MANUTENÇÃO - Em Tietê, 
a Secretaria Municipal de Ser-
viços dá continuidade à limpe-
za de guias e sarjetas em toda 
área urbana até chegar no bair-
ro São Pedro. 

De acordo com o secretá-
rio municipal de Serviços, Luis 
Gonzaga Carniel, as equipes es-
tão trabalhando com foco para 

atender a demanda central e 
dos bairros, conforme orienta-
ção do prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB). 

Carniel relatou, ainda, que 
estas equipes para varrição das 
ruas estarão atendendo tam-
bém os bairros, além da região 
central.

PODA DE ÁRVORES - Por 
meio das Secretarias Munici-
pais de Meio Ambiente e de 
Serviços, as árvores da praça 
dr. J.A. Correia, no Centro de 
Tietê, receberam atenção es-
pecial com a poda necessária, 
após análise técnica, que aferiu 
a saúde de cada espécie arbó-
rea nos canteiros do jardim do 
Paço Municipal.

Além disso, também houve 
a lavagem das paredes externas 
do prédio do Paço Municipal.

Quadra poliesportiva do Santa Maria ganha vestiários 

EM TIETÊ

Após concluído e homolo-
gado o processo de licitação e 
contratação, foram iniciadas 
as obras de construção dos 
vestiários e sanitários da qua-
dra poliesportiva do bairro 
Terras de Santa Maria, em Tie-
tê, ao lado da Escola Municipal 
de Educação Básica (Emeb) 
“Maria José Pires Biagioni”. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, as obras estão sendo acom-
panhadas pelos secretários 
municipais Álvaro Floriam 
Gebraiel Bellaz (Obras e Plane-
jamento) e Pedro de Paludeto 
Pasin (Esportes, Juventude e 
Lazer). 

Por meio das redes sociais, 
o secretário Pedro Pasin re-
latou que, com a entrega da 
quadra poliesportiva fechada, 
com a estrutura adequada 
de segurança e conforto para 
atender às necessidades da 

população, o bairro oferecerá 
à sua comunidade condições 
para o desenvolvimento de 
atividades esportivas, consi-
derando, ainda, a reforma no 

campo de futebol, que contou 
também com a construção dos 
vestiários, sanitários e área de 
convivência coberta para os 
frequentadores.

Considerando estas melho-
rias, o prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) destacou que esta ini-
ciativa oferecerá condições se-
guras e de qualidade de utili-
zação da quadra poliesportiva, 
que atenderá, além da popula-
ção, os alunos da escola “Zezé 
Biagioni”, durante seu período 
de funcionamento, somada à 
outra estrutura edificada na 
área do campo de futebol do 
bairro, que, brevemente, será 
entregue à comunidade local. 

“O conjunto de obras em 
execução no bairro Santa Ma-
ria, ligadas ao esporte e ao 
lazer, impulsionará as ações 
da Secretaria Municipal de Es-
portes, Juventude e Lazer, no 
incentivo e incremento de ati-
vidades esportivas destinadas 
a diferentes faixas etárias da 
população”, completou o pre-
feito de Tietê.

Objetivo é que a comunidade possa desfrutar 
plenamente da estrutura esportiva

Divulgação PMT

A Polícia Civil de Tietê con-
seguiu identificar e prender 
um receptador que, por meio 
de contato pelas redes sociais, 
havia comprado um dos re-
lógios de marca roubados de 
uma residência do bairro Altos 
do Tietê na madrugada de 11 
de abril. Na ocasião, o proprie-
tário do imóvel acabou surpre-
endido por três homens, sen-
do dois deles com revólveres. 

Segundo consta no Boletim 
de Ocorrência (B.O.), a vítima 
teve os pulsos amarrados em 
uma banheira da casa, enquan-
to os criminosos encapuzados 
subtraíam cartões bancários, 
aparelho celular, dólares, mo-
edas, relógios de marcas diver-
sas, mochilas e mala de couro, 
camisetas, bebidas alcoólicas e 
aparelhos de TV.

O relógio recuperado pela 
Polícia Civil de Tietê é da mar-
ca Brietling e está avaliado em 
mais de R$25 mil. O objeto es-
tava em posse de um homem 
residente em Capivari. Os in-
vestigadores chegaram até ele 

por meio de perfis de redes so-
ciais que vendem e compram 
relógios e joias. 

Após ser expedido o man-
dado de busca e apreensão e 
com apoio do Grupo de Opera-
ções de Sorocaba, os policiais 
civis de Tietê, sob comando 
do delegado Weslley Almeida 
Cirineu, prenderam em fla-
grante o acusado, que acabou 
encaminhado para audiência 
de custódia. Se condenado, o 
acusado pode pegar até oito 
anos de prisão. 

A Polícia Civil de Tietê in-
formou que a investigação 
segue para poder apurar os 
autores deste crime de roubo, 
sendo dois deles já identifica-
dos.

RECLAMAÇÕES - A popu-
lação de Cerquilho está preo-
cupada com a crescente onde 
de delitos com invasão a re-
sidências e estabelecimentos 
comerciais nas madrugadas e, 
em razão disso, cobrou ações 
mais eficientes das autorida-
des municipais de segurança.

Polícia Civil de Tietê

Investigação segue em andamento para 
apurar os autores do crime de roubo



CARLOS ADEMIR TURRI
Faleceu em Cerquilho, em 15 de abril, Carlos Ademir Turri 

aos 51 anos. Falecido era casado com Marli Castilho de Oliveira 
Turri e deixou os filhos Keren e Wilian, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

ROQUE ROBERTO BUSINELLI
Faleceu em Itu, em 20 de abril, Roque Roberto Businelli aos 

62 anos. Falecido deixou o filho Lucas, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério da Saudade de Laranjal 

Paulista, sendo sepultado em jazigo da família.

MARIA EUGÊNIA DOS SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em 21 de abril, Maria Eugênia dos 

Santos aos 43 anos. Falecida era casada com José Augusto dos 
Santos e deixou os filhos Larissa e Nicolas, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

ALESSANDRA LUISA CORREIA DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 21 de abril, Alessandra Luisa Cor-

reia da Silva aos 36 anos. Falecida era solteira e deixou os filhos 
Thiago Henrique, Julia Roberta, Keila Beatriz e Antonio Luis, 
além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

ELIAS SANTANA
Faleceu em Sorocaba, em 21 de abril, Elias Santana aos 71 

anos. Falecido era casado com Ivanilda Rodrigues Santana e dei-
xou os filhos Givanildo, Giovani e Eliani, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

GRAZIELA APARECIDA NETTO
Faleceu em Sorocaba, em 21 de abril, Graziela Aparecida 

Netto aos 37 anos. Falecida deixou os filhos Cauã Jesus e Davi 
Lucca, 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.

ADELSON ALESSANDRO BOTEGA (Branco Botega)
Faleceu em Sorocaba, em 15 de abril, Adelson Alessandro 

Botega aos 46 anos. 
Falecido era casado com Rosangela Massarani Botega e 

deixou o filho Lucas, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sen-

do sepultado em jazigo da família.

JOSÉ ROMARO DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 17 de abril, José Romaro da Silva 

aos 52 anos. Falecido era casado com Simone Barbosa Leão 
da Silva e deixou os filhos Karine, Anne Caroline, Eduarda e 
Raiane, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tie-
tê, sendo sepultado em jazigo da família.

VERA LUCIA DE SÁ ELLER
Faleceu em Tietê, em 21 de abril, Vera Lucia de Sá Eller 

aos 72 anos. Falecida era casada com Ronaldo Eller e deixa 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-
mendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

Objetivo foi o de discutir a questão emocional dos professores neste momento de aulas virtuais e isolamento social
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CONSCIENTIZAÇÃO

FAC e Etec integram reunião pedagógica
Reprodução FAC

EDSON RIVABENE
Faleceu em Tietê, em 16 de abril, Edson Rivabene aos 46 

anos. O falecido era solteiro e não deixa filhos.
Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Cemitério da Saudade, sendo se-
pultado em jazigo da família.

EDVALDO DE OLIVEIRA CORREIA
Faleceu em Tietê, em 17 de abril, Edvaldo de Oliveira Correia 

aos 49 anos. O falecido era solteiro e deixou os filhos Ione Pra-
tes Correia e Gabriela Prates Correia, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo se-
pultado em jazigo da família.

Na manhã desta sexta, 23 
de abril, uma reunião peda-
gógica reuniu 35 docentes do 
Ensino Médio e de cursos téc-
nicos em Administração, Lo-
gística, Marketing e Recursos 
Humanos da Etec Cerquilho. 
Com o tema “A questão emo-
cional dos professores neste 
momento de aulas online e 
isolamento social”, o encontro 
via internet contou com a par-
ticipação do professor mestre 
Gabriel Arruda Burani, respon-
sável pelo curso de Psicologia 
da Faculdade Cerquilho (FAC). 

Durante a palestra, foram 
abordados temas ligados ao 
enfrentamento da pandemia 
da covid-19, como  o processo 
de ensino-aprendizagem, os 
fatores estressantes do am-
biente de trabalho e as boas 
práticas de cuidado pessoal. 

“A FAC agradece a ETEC 
pelo convite e por permitir que 

a instituição contribua com os 
processos educacionais do 

município, de forma integrada 
e parceira em tempos de pan-

demia”, disse a diretora adjun-
ta da FAC, Ana Monéia.

Encontro realizado por meio da internet reuniu 35 docentes

Neste fim de semana tem 
espetáculo infantil

EVENTO ONLINE

O espetáculo “Era uma vez 
um Pangaré”, da Cia. Exodus 
Art’s, prossegue em tempora-
da virtual hoje, amanhã e do-
mingo, 23, 24 e 25 de abril, às 
15 horas, por meio das redes 
sociais da @ciaexoduarts.

“Era uma vez um Panga-
ré” conta a história da Vitória, 
uma menina do interior que 
ama sua família, sua escola e, 
principalmente, seu amigo ca-
valo Pangaré e, diante da falta 
de chuva, vê as plantações do 
seu pai acumularem prejuízos 
e a família se afundou em dívi-
das, tendo que vender as cria-
ções. Sabendo que seu amigo 
Pangaré também poderia ser 

negociado, Vitória fica saben-
do de um show de talentos 
que terá na região central da 
cidadezinha onde mora e deci-
de se apresentar.

O elenco traz os atores: Be-
atriz Prado (Vitória), Bruno Du-
gois (Pangaré e Seu Fifi), Carol 
Crepaldi (Maria e Dançarina), 
Cláudio Teles (Severo e Apre-
sentador), Patrick Cardoso (Pa-
lhaço e Gigante) e Thainá Car-
doso (Palhaço e Ambulante), 
com música de Giovani Boss e 
Guilherme Crepaldi.

Esta atração foi uma das 
selecionadas pelo Estado de 
São Paulo pelo ProAc Expresso 
LAB.

Sugerida instalação de busto em homenagem a dr. Goldoni

EM JUMIRIM

Em Jumirim, na segunda, 
19 de abril, na sessão ordinária 
na Câmara Municipal, o presi-
dente do Poder Legislativo, Fe-
lipe Motta e Silva (PV), através 
da munícipe Nadia Maria Tive-
ron, solicitou a instalação de 
um busto em homenagem ao 
saudoso dr. Moacir de Rossiti 
Goldoni. 

Na mesma sessão, os ve-
readores João Batista da Silva 
(PTB), José Ricardo Gonçalves 
Cruz (PTB) e Robson Souza 
Andrade de Jesus (PTB) reque-
reram que a Prefeitura analise 

a possibilidade da instalação 
de duas lombadas na rua Ra-
mos, na Vila Jorge, na altura 
das casas 24 e 56, para ofere-
cer segurança aos pedestres.

Os mesmos edis também 
pediram que a Prefeitura, por 
meio do Departamento de 
Obras, possa ampliar a largura 
da calçada da rua Jusfão, de 50 
centímetros para um metro, 
no sentido Ponte-Creche/Pos-
to de Saúde. O pedido se deve 
ao fato da calçada ser estrei-
ta e as árvores terem tomado 
conta da extensão do local.

Os vereadores Felipe Motta 
e Silva, João Batista da Silva, 
José Ricardo Gonçalves Cruz, 
Marcone de Jesus Santos (PV), 
Maurício Bertola (DEM), Paulo 
Roberto Lincoln Amaral (DEM), 
Richard Civitella (DEM), Rob-
son Souza Andrade de Jesus e 
Túlio Benetom (DEM) também 
apresentaram Votos de Pesar 
pelo falecimento da senhora 
Maria Ana Landuchi aos 95 
anos, em 11 de abril, em La-
ranjal Paulista. 

Na mesma sessão, Marco-
ne Santos requereu que haja 

poda de mato e manutenção 
na rua Faulim, no bairro Mo-
rada do Sol, considerando que 
residentes têm se queixado do 
aparecimento de animais pe-
çonhentos nas casas, devido 
ao mato que toma conta da 
referida rua.

As demandas acabaram en-
caminhadas ao prefeito Daniel 
Vieira (PSD), que deve analisar 
e deliberar sobre as pautas. 

Vale ressaltar que a próxi-
ma sessão ordinária da Câma-
ra está marcada para segunda, 
3 de maio, às 19 horas.

Primeira reunião do ano

COMBATE ÀS ARBOVIROSES

A Prefeitura de Jumirim 
informou que os encontros da 
Sala de Situação foram reto-
mados na quinta, 22 de abril, 
quando ocorreu a primeira 
reunião do ano, uma vez que 
estes encontros sempre ocor-
reram na sala de reuniões do 
Paço Municipal. 

Na oportunidade, houve a 
abordagem sobre a situação 
das arboviroses no município 
e na região, além da discussão 
da retomada das reuniões, da 
apresentação dos novos mem-
bros e da divulgação das ações 

de combate às arboviroses. 
“Vale lembrar que a mi-

crorregião tem vários casos 
de transmissão de dengue, já 
chegando em nossa cidade. 
Atualmente, temos três casos 
de dengue, sendo todos eles 
importados. Portanto, através 
da Sala de Situação, podemos 
discutir medidas e formas co-
letivas para ajudar nas ações 
de combate à dengue no muni-
cípio. O problema é de todos e 
a solução também!”, comentou 
a secretária municipal de Saú-
de, Elizabeth dos Anjos Bueno.
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SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

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.

Creci 59.273

A importância do compliance para as empresas
Colunista neste jornal há quatro meses, contudo, ainda não 

me apresentei para você, caro(a) leitor(a). Sou advogada há 13 
anos, especialista em Direito Previdenciário e do Trabalho e 
apresentadora do programa 
“Facilitando o Direito”, trans-
mitido toda quinta-feira às 17 
horas pelo canal 11, da TV AC 
em Tietê, pela TV Cidade Jar-
dim e pelo canal do YouTube 
desta. Também sou coautora 
do livro “Mulheres no Direito” 
pela Editora Leader, que será 
publicado em maio deste ano.

Hoje, convidei Mayra Ro-
berto, advogada especialista 
em Compliance Trabalhista e 
em Direito Trabalhista Empre-
sarial, a fim de que ela esclare-
ça dúvidas sobre Compliance, 
nos contando a importância 
desse programa para as em-
presas.

O Programa “Facilitando o 
Direito” tem um formato dife-
rente, porque o intuito é tra-
zer informação para as pesso-
as, seja através da TV ou do 
jornal, fazendo com que você 
entenda o seu Direito. Boa leitura!

GERUZA FLÁVIA - O que é a gestão de riscos em Compliance 
e quais os seus benefícios? 

MAYRA ROBERTO - A gestão de risco ou risk assessment é 
um dos pilares mais importante do Programa de Compliance, 
uma vez que seu objetivo é a prevenção, detecção e resposta aos 
riscos. É através destes objetivos que o indivíduo vai prevenir o 
acontecimento de ilicitudes no ambiente de trabalho. Tendo em 
vista que risco está ligado a danos, o estabelecimento de estra-
tégias preventivas fará com que a empresa alcance o equilíbrio e 

o resultado ideal em suas decisões, sem surpresas posteriores. 
Lembre-se: corrigir erros é mais caro que prevenir!

GERUZA FLÁVIA - Por que 
as empresas devem imple-
mentar um Programa de Com-
pliance?

MAYRA ROBERTO - Com 
o tempo, a sociedade vai evo-
luindo e se transformando e, 
apesar de o compliance não 
ser algo novo, aos poucos 
muitas empresas têm perce-
bido a importância de adotar 
medidas preventivas. Para 
construir uma boa reputação 
e se consolidar no mercado 
levam anos e deixar que qual-
quer deslize ético acabe com 
todo o negócio não é mais 
uma opção. A implementação 
de um programa vai ajudar o 
empresário a controlar mais 
os seus riscos, aumentar a lu-
cratividade, prevenir assédios, 
identificar possíveis fraudes e 
conquistar mais credibilidade 
no mercado.  

GERUZA FLÁVIA - Como ganhar a confiança e a disposição 
da minha equipe de funcionários?

MAYRA ROBERTO - A resposta é simples: sendo confiável e 
comprometido também! Qualquer relação entre capital e traba-
lho é composta por uma relação humana.

Congruência, honestidade, autoavaliação, busca pelo desen-
volvimento e excelência nas atividades são características de 
uma pessoa com credibilidade. 

Em caso de dúvidas, consulte sempre um advogado ou uma 
advogada especialista na área.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Fotos divulgação

Geruza Flávia dos 
Santos, advogada 

especialista em Direito 
Previdenciário

(OAB/SP 266.012)

Dra. Mayra Roberto, 
advogada especialista 

em Compliance 
Trabalhista

(OAB/SP 448.290)

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

TODOS COM PREÇOS ESPECIAIS

Este é o Zedane. Resgatado pela Miriã Santos, estava des-
nutrido e com bicheira pelo corpo todo. Depois dos cuidados 
corretos, ele está lindo e pronto para a adoção. 

De porte médio, é um mestiço blue heeler, extremamente 
carinhoso. Mais informações pelo WhatsApp (15) 99739-3002 
ou pelo miaujude.com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

INFÂNCIA FELIZ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os associados da Infância Feliz para a As-

sembleia Geral Extraordinária a ser realizada na terça, 4 de 
maio de 2021, no horário abaixo indicado:

1ª convocação às 9h30.
2ª convocação às 10 horas.
Pauta - Eleição de Nova Diretoria e Conselho Fiscal.

Tietê,  23 de abril de 2021
Ana Martha Suguita Pasquali - presidente



Gabriely sonha em ser uma atleta profissional brasileira
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O histórico de um técnico 
que deu sua vida ao esporte

BIOGRAFIA

Antonio José da Silveira, o  
conhecido Juca, nasceu em 25 
de dezembro de 1942, em Tie-
tê. Filho de Orlando da Silveira 
e de Ida Stoco da Silveira (am-
bos falecidos), fez o primário 
na Escola Estadual de Primeiro 
Grau “Luiz Antunes” e conti-
nuou seus estudos na Escola 
de Comércio. Posteriormente, 
ingressou na Universidade Me-
todista de Piracicaba (Unimep), 
onde  formou-se professor de 
Educação Física.

Iniciou sua carreira no vôlei 
na Escolinha do Clube de Na-
tação Tieteense, tendo como 
seu técnico Waldemar Piloto e 
assim continuou como espor-
tista sendo, mais tarde, orien-
tado por Chaim e Postiglione 
nos Jogos Regionais e Jogos 
Abertos na década de 1960.

Em 1973, começou como 
técnico no Clube de Natação 
Juvenil Masculino e, depois, 
com o feminino em Tietê.

Atuou também como técni-
co da Universidade Metodista 
de Piracicaba, sendo campeão 
estadual no Embu, Sírio Liba-
nês (2ª para a 1ª divisão) e em 

Jundiaí. De 2ª passou para a 1ª 
divisão e, depois, especial. Em 
Santos, tornou-se campeão de 
praia e, no Tietê Vôlei Clube, 
cujo time havia passado para a 
1ª divisão e continuava dispu-
tando na divisão especial.

Juca trabalhava como pro-
fessor de Educação Física em 
Barueri e, nas horas restantes, 
treinava o time adulto do vôlei 
feminino de Tietê, alcançando 
muito sucesso.

O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê, treinadas por Gera 
Foltran. Por ordem de sorteio, 
a trigésima sétima entrevista-
da é a Gabriely Brito de Quei-
roz.

Nascida em 1º de março de 
2008, esta tieteense é filha de 
Elisangela Brito da Silvia Quei-
roz e  de Welber de Queiroz e 
tem dois irmãos: Diego e Gus-
tavo.

Estuda no Colégio Absolu-
to Anglo e, no voleibol, como 
atleta da categoria Iniciante 
atua em todas as funções den-
tro das quadras.

Seu ídolo do voleibol é o 
jogador Ricardo Lucarelli de 

Souza, um voleibolista brasi-
leiro que atua como ponta.

NOSSA FOLHA - Defina-se 
como atleta em uma única 
frase?

GABRIELY - Sou uma mis-
tura de dedicação, atenção e 
foco no trabalho em grupo.

NOSSA FOLHA - Quando 
começou no voleibol? Teve 
influência de alguém?

GABRIELY - Comecei aos 
nove anos e tive muita influên-
cia dos meus pais e dos meus 
irmãos.

  
NOSSA FOLHA - Uma qua-

lidade que é necessária para 
ser atleta do voleibol?

GABRIELY - Em meu enten-
dimento, é preciso treino.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

GABRIELY - Os jogos e a 
oportunidade de conhecer ou-
tras cidades. 

NOSSA FOLHA - Um mo-
mento desanimador?

GABRIELY - Quando perde-
mos o primeiro jogo.

NOSSA FOLHA - Qual a im-
portância do professor Gera?

GABRIELY - A importância 
dele permite a nós um grande 
conhecimento dentro desse 
esporte e, ainda, nos ensina a 
trabalhar em grupo.

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

GABRIELY - A preguiça.

NOSSA FOLHA - O que é 
preciso para ser uma estrela 
do voleibol?

GABRIELY - Além de talen-
to, treinamento e dedicação.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

GABRIELY - A sempre ser 
grata a tudo o que eu tenho.

NOSSA FOLHA - Para en-
cerrar, qual é o seu maior so-
nho?

GABRIELY - Ser uma atleta 
profissional de voleibol brasi-
leiro.

Em 14 de julho de 1991, 
uma conquista importante e 
de muito orgulho destacava o 
voleibol feminino, sob a tutela 
do Tietê Vôlei Clube (Orplan/
Indusparquet), integrante da 
1ª Divisão Paulista, represen-
tando a cidade nos 35º Jogos 
Regionais realizados em Salto.

E assim, Tietê, sob o co-
mando do técnico Antonio 
José da Silveira (Juca), trazia o 
Tricampeonato, após oito dis-
putas com 18 sets a seu favor 
contra nenhum dos seguintes 
adversários: Itararé (2x0), Bo-
fete (2x0), Conchas (2x0), Cer-
quilho (3x0), Bauru (2x0), Len-
çóis Paulista (2x0), Votorantim 
(2x0) e na final Jaú (3x0).

Em 1991, foi uma cami-
nhada brilhante, com ampla 
superioridade das companhei-
ras de Lucilene que, apenas na 
partida final, diante de Jaú, 
sentiram um obstáculo mais 
árduo, de melhor expressão 
técnica. Na ocasião, o técnico 
Juca não manteve o sexteto, 
formado por Magali, Iris, Olga, 
Neneca, Lucilene e Lilian, a sua 
melhor base, em todas as par-
tidas.  Apenas diante de Len-
çóis Paulista e Jaú (equipes da 
1ª Divisão) elas tiveram que 
impor a sua categoria para se 
evitar uma possível surpresa.

Nas demais partidas, Ro-
sana, Célia, Hélena, Hilde, Va-
léreia e Kemi demonstraram 
também sua ampla perfor-
mance e construíram a grande 
caminhada que levou Tietê ao 
tricampeonato dos Jogos Re-
gionais. Destaque para o apoio 
da grande torcida entusiasta, 
que compareceu ao Ginásio 

Municipal de Salto na semifi-
nal e na final e deu um show 
de alegria e vibração, apoiando 
a equipe que fez a festa com o 
grito de campeã.

Um encontro emocionante 
ocorreu entre o prefeito José 
Carlos Melaré, os torcedores, 
os dirigentes do Tietê Vôlei 
Clube (TVC), os representantes 
do Departamento de Esportes, 
Turismo e Lazer (Detel) com 
o técnico Juca, o auxiliar Gera 
Foltran, o fisioterapeuta Mar-
celo e as jogadoras Magali, Iris, 
Olga, Neneca, Lucilene, Lilian, 
Rosana, Hilde, Hélena, Célia, 

Valéria e Kemi. Teve comemo-
ração na quadra do ginásio de 
Salto e fora dela, no alojamen-
to e na chegada em Tietê, com 
a nobreza do extraordinário tí-
tulo de Tricampeão dos Jogos 
Regionais de 1991.

Neste dia, o esporte da 
cidade estava em festa com 
mais um título e com a presen-
ça do seu voleibol feminino en-
tre os melhores do Estado de 
São Paulo.

MASCULINO TAMBÉM 
É DESTAQUE

Embora tenha ficado em 7º 
lugar na classificação geral do 

35º Jogos Regionais realizado 
em Salto, o voleibol masculino 
de Tietê também destacou-se 
nesta competição. 

Na oportunidade, os joga-
dores que defenderam a equi-
pe tieteense entraram com 
muita garra e perseverança em 
quadra e, inclusive, emociona-
ram não somente a torcida de 
Tietê, como também a de ou-
tras cidades.

A posição de 7º lugar, entre 
as 42 equipes participantes, 
foi merecida. Para o próximo 
ano, há a promessa da monta-
gem de uma equipe com mais 

Arquivo pessoal

Arquivo Nossa Folha

Arquivo Nossa Folha

Em 1991, o Tietê Vôlei Clube ficava tricampeão

Gabriely tem 13 anos

Juca prosseguiu com sua 
carreira e faleceu em 
10 de maio de 2006

VOLEIBOL

JOGOS REGIONAIS

Para Otávio, o controle dentro das quadras é um desafio pessoal
Arquivo pessoal

HANDEBOL

Otávio Augusto dos Santos 
Carvalho é o trigésimo terceiro 
entrevistado do jornal Nossa 
Folha na série especial dedi-
cada aos atletas do handebol, 
comandados pelos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo 
Prado.

Nascido em 13 de novem-
bro de 2007, em Tietê, o fi-
lho da Andreia Carvalho e do 
Gervásio Carvalho e irmão do 
Welliton e da Maria Eduarda 
estuda na Escola Municipal de 
Educação Básica (Emeb) “Pro-
fessora Lyria de Toledo Pas-
quali”, no bairro Cohab.

No handebol, joga como 
central e meia pela categoria 
Infantil. Entre os títulos con-

quistados estão:
2018 - campeão da Liga de 

Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) pela categoria 
Mirim.

2019 - campeão da Liga de 
Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) pela categoria 
Mirim e Infantil.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

OTÁVIO - Eu me defino 
como uma pessoa boa para o 
time.

NOSSA FOLHA - Como foi 
seu início na equipe? Teve al-
guma influência?

OTÁVIO - Meu início foi as-

sim! Eu assistia aos treinos da 
minha irmã Maria Eduarda e, 
em um certo dia, decidi come-
çar a jogar e, desde então, não 
parei mais.

NOSSA FOLHA - O que 
você mais ama e mais odeia 
quando está nas quadras?

OTÁVIO - Eu odeio quando 
eu jogo mal e amo quando o 
time alcança uma vitória. 

NOSSA FOLHA - Quais são 
os maiores desafios pessoais 
neste esporte?

OTÁVIO - Acredito que me 
controlar dentro da quadra.

NOSSA FOLHA - Qual é a 

importância dos treinadores?
OTÁVIO - Eles são muito 

importantes, pois nos ensinam 
bastante.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

OTÁVIO - Permitiu fazer 
novas amizades, conhecer ci-
dades e aprender mais.

NOSSA FOLHA - Quais ex-
pectativas você tem em rela-
ção às competições em um 
cenário pós-pandemia?

OTÁVIO - Eu espero que 
nós possamos voltar com 
aquela intensidade incrível aos 
campeonatos.Otávio é aluno da Emeb “Lyria”

EQUIPE DE VÔLEI MEDALHA DE OURO DOS JOGOS REGIONAIS EM SALTO
Em pé: Magali, Hélena Schincariol Vercellino, Liliam, Iris, Olga e Rosana

Agachadas: Lucilene Foltran, Tuca Foltran, Célia Grigolon, Kemy, Hilde e Neneca

Sob o comando do técnico Juca, a equipe integrante da 1ª Divisão Paulista representou a cidade nos 35º Jogos Regionais realizados em Salto

reforços.
KARATÊ TRAZ 

MEDALHA DE PRATA
Conforme noticiado na 

última semana, o Karatê de 
Tietê trouxe duas medalhas 
de prata dos Jogos Regionais, 

com os atletas Alziro Cesarino 
e Luciano Comino. O técnico 
da equipe foi o professor Lair 
Roberto Moretti. Mereceu tam-
bém destaque o atleta Alexan-
dre Marques, que obteve o 5º 
lugar com êxito.



   

Confira as vagas de emprego da semana
MERCADO DE TRABALHO

O Balcão de Empregos da 
Prefeitura de Tietê oferece 
vagas de farmacêutico, estagi-
ário de Administração, estagi-
ário de Engenharia, operador 
de máquinas, oficial de cozi-
nha e/ou serviços gerais PcD, 
marceneiro e instalador de 
esquadrias. Mais informações 
pelo (15)3285-2887.

Também em Tietê, a Ca-
margo Companhia de Emba-
lagens tem vagas para venda 
interna para candidatos com 
experiência, com possibilida-
de de trabalho remoto. O en-
dereço eletrônico para envio 
de currículo é o rh@camargo-
ciaembalagens.com.br. 

A Villa Imóveis contrata 
porteiro(a) e serviços gerais 
para trabalhos em condomí-
nios administrados pela imo-
biliária. O currículo pode ser 
enviado para contato@villai-
moveistiete.com.br.

Ainda em Tietê, tem vaga 
para consultor(a) comercial 
na Prepara Cursos, com ex-
periência em vendas de ser-
viços e conhecimento em 
Informática. Os interessados 
devem enviar currículo para 
o e-mail comercialpreparatie-
te@outlook.com.

Também há vaga para pa-
deiro com experiência na Pa-
daria Povo Feliz, cujo currícu-
lo deve ser entregue no local, 

na avenida dos Ipês, 734.
Para Pessoas com Defici-

ência (PcDs) há oportunidades 
de emprego na Drogal. O en-
dereço eletrônico para envio 
do currículo é recrutamento@
drogal.com.br, com o assunto 
Vagas PCD.

Ainda no município de Tie-
tê, o Rio Max Atacado admite 
operador de hortifruti, agente 
de prevenção de perdas, bal-

conista de açougue, operador 
de caixa e operador de loja, 
cujos currículos devem ser 
encaminhados para o e-mail 
riomax.tiete@gmail.com.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários de 
Segurança do Trabalho, Psi-
cologia e Música, açougueiro/
repositor, operador de máqui-

nas CNC, dobrador de chapas, 
soldador, auxiliar de cozinha 
PcD, cozinheiro chefe, veteri-
nário, tratorista, operador de 
retroescavadeira, auxiliar de 
produção, costureira, fonoau-
diólogo, torneiro mecânico/
fresador, técnico de instala-
ção, auxiliar de instalação, 
assistente administrativo, bio-
médico, assistente contábil, 
assistente de departamento 
pessoal, jardineiro, profissio-
nal de departamento fiscal e 
auxiliar de farmácia.

Mais informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone 
(15)3384-5652.

Ainda em Cerquilho, a San-
son Pavimento e Obras Ltda. 
contrata mecânico de manu-
tenção e auxiliar de mecânico 
de manutenção, cujos currícu-
los podem ser enviados para 
rh@gruposanson.com.br.

A PPE Asta está com ins-
crições abertas até hoje, 23 
de abril, para o programa de 
estágio para os cursos de En-
genharia Elétrica, Mecânica e 
de Produção, além de Comér-
cio Exterior e Administração. 
Entre os pré-requisitos estão 
cursar antepenúltimo ou pe-
núltimo ano em 2021 e nível 
Intermediário de Inglês e In-
formática. E-mail o para envio 
de currículo é thais.oliveira.
ex@ppefios.com.br.
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Divulgação

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Nossa Folha

Falecido em 12 de julho 
do ano passado, o tieteense 
Marcelo Piovezane, 53 anos, é 
um daqueles seres humanos 
incríveis que deixaram sauda-
des. Nascido em 10 de março 
de 1967, este cara do bem 
era casado com Leninha e ti-

nha um filho chamado Felipe. 
Jogou no Infantil e no Júnior 
do Comercial Futebol Clube, 
mas, por conta dos estudos, 
parou cedo. 

Acredito que, no passado, 
tenha sido bastante cobrado 
para ter o mesmo nível técnico 
que seu pai Joãozinho possuía 
no futebol.

Infelizmente, o filho de 
João Piovezane e de Irene Mi-
lanezi Piovezane perdeu a vida 
em um acidente na Rodovia 
Marechal Rondon (SP-300), em 
Porto Feliz.

Por mais que passem os 
dias, as valiosas lembranças 
dele sempre permanecem vi-
vas no coração da gente, como 
a desse momento do Infantil 
do Comercial Futebol Clube, 
em 1981, em que aparecem 
Alexandre Santarossa, Celso 
Fré, João Carlos, Sérgio Ro-
berto Scatena, Dirceu Cadori, 
Aguinaldo Biscaro (Guina), 
Nelson Morás, Pedro Paulo 
Santarossa, Marcelo Piovesa-
ne, Rodolfo Santarossa e Mar-
cos Aurélio de Toledo, sob o 
comando do também saudoso 
Acácio Ferraz Filho, que era o 

técnico da equipe.
Vejo todos esses garotos 

da foto e penso: “de quais 
conversas e risadas jogadas 
ao vento eles sentem mais fal-
ta? De tudo o que viveram e 
passaram neste tempo, como 
consolidaram uma amizade? 
Como enxergavam o futuro? 
De que forma, nesta época, 
eles dividiam sorrisos, lágri-
mas e expectativas futuras?”.

Como aqui é um velho baú 
de recordações do passado, 
desejo a todos que sofrem 
pela morte do Marcelo que, 
com o tempo toda dor e ausên-
cia causadas por essa sentida 
falta, se transformem em boas 
lembranças e que estas deem 
espaço à saudade das suas lin-
das memórias e dos seus sá-
bios conselhos.

PIADINHA DA SEMANA - 
Perguntaram para um bêbado:

- “És bom em Matemática?”
Ele respondeu:
- “Sim!”
Aí, fizeram a pergunta:
- “Quanto é 51 dividido 

para dois?”
Ele respondeu:
- “Meio litro para cada!”

Marcelo Piovezane
tinha 53 anos

INFANTIL DO COMERCIAL FUTEBOL CLUBE EM 1981
Em pé: Alexandre Santarossa, Celso Fré, João Carlos, Sérgio Roberto Scatena,

Dirceu Cadorim e Acácio Ferraz Filho (técnico)
Agachados: Aguinaldo Biscaro (Guina), Nelson Morás, Pedro Paulo Santarossa,

Marcelo Piovesane, Rodolfo Santarossa e Marcos Aurélio de Toledo

Oportunidades de emprego são para 
os municípios de Tietê e Cerquilho

Abertas inscrições 
para Vestibular

UNIVESP

Desde segunda, 19 de abril, 
até 20 de maio, a Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp), em Tietê e Cerqui-
lho, abriu inscrições para o 
Vestibular Anual 2021 através 
do site vunesp.com.br.

De acordo com o crono-
grama, serão oferecidos seis 
cursos, com dois eixos bási-
cos de ingresso, via processo 
seletivo: Licenciaturas (com as 
opções de Letras, Matemática 
e Pedagogia) e Computação 
(direcionadas aos cursos de 
Bacharelado em Tecnologia da 
Informação, Bacharelado em 
Ciência de Dados e Engenharia 
de Computação). 

Segundo divulgado pela 
Univesp, as provas ocorrerão 
em duas datas: Eixo de Licen-
ciatura (13 de junho) e Eixo de 
Computação (20 de junho). O 
início das aulas está previsto 
para o mês de agosto deste 
ano de 2021.

Os exames serão realiza-
dos às 13 horas, de forma pre-
sencial nas cidades que pos-
suem o Polo Univesp. Além da 
divisão das turmas, a empresa 
organizadora seguirá todas as 
recomendações sanitárias de 
prevenção em relação à co-
vid-19.

O Polo Univesp de Tietê, 
criado em 2017, está instalado 
no prédio da Escola Municipal 
de Educação Básica (Emeb) 
“Benedita Cândida de Campos 
Rosa”, no bairro Terra Nova, 
contando com estrutura física 
e tecnológica.

Em Cerquilho, o polo fica 
na Secretaria Municipal de 
Trabalho e Desenvolvimento 
Econômico, localizada na ave-
nida Corradi II, 380, no Jardim 
Esplanada.

OPORTUNIDADE - A Pre-
feitura de Jumirim deu início 
às aulas online de instrumen-
tos musicais por meio de um 
curso preparado especialmen-
te para quem quer exercitar 
seu talento, mesmo durante a 
pandemia. As aulas ocorrem 
às terças e quintas pela inter-
net, através do Facebook, no 
Grupo Música ao Seu Alcance.

Às terças, às 18  horas, tem 
aula de violão iniciante e, às 19 
horas, teclado.  Às quintas, às 
18 horas, é a vez das cordas 
avançados, com opções para 
violão, guitarra e contrabaixo. 

A realização é da Secretaria 
de Cultura, Esportes, Turismo 
e Lazer. Mais informações: 
(15)3199-9811 ou (15)99619-
1973 (WhatsApp).
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CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

DE 24 A 30 DE ABRIL

MARTINS (CENTRO) (15)3282-1164

Estresse, má alimentação, 
ingestão de álcool e automedi-
cação. Todas essas circunstân-
cias ampliadas durante a pan-
demia podem estar motivando 
o aumento de casos de gastrite 
e síndrome do intestino irritá-
vel neste último ano.

Um levantamento epide-
miológico do HCor, em São 
Paulo, apontou um crescimen-
to de 15% nas internações de 

pacientes com um desses dois 
diagnósticos. Nos consultó-
rios, segundo o cirurgião do 
aparelho digestivo da insti-
tuição, André Siqueira, o mo-
vimento não foi diferente. A 
análise utiliza dados de 2019 
em comparação ao ano de 
2020.

“Temos visto no ambulató-
rio um maior número de casos 
de pessoas com problemas 

gastrointestinais, sobretudo 
gastrite e síndrome do intes-
tino irritável, que são doenças 
muito relacionadas ao estres-
se, de grande fundo emocio-
nal”, comentou Siqueira.

Apesar de considerar as 
questões emocionais como 
principal fator para essa cres-
cente de casos, Siqueira relem-
bra que os hábitos alimentares 
da população durante o iso-

lamento sofreram mudanças 
significativas, sem falar nos re-
latos de pessoas que passaram 
a consumir bebidas alcoólicas 
mais frequentemente - ou até 
diariamente.

Embora não exista um exa-
me específico para diagnósti-
co da síndrome, testes podem 
ser propostos para descartar a 
existência de doenças simila-
res e chegar ao diagnóstico.

Aumentam os casos de intestino irritável
NA PANDEMIA

Sintomas como falha da voz, cansaço para falar, dificuldade para engolir e rouquidão podem indicar problemas na laringe

Saiba prevenir e tratar doenças das cordas vocais

Abril também é o Mês 
Mundial da Voz, que conscien-
tiza sobre a importância e cui-
dados com as cordas vocais. 
Uma das mais importantes 
ferramentas de comunicação 
do ser humano, a voz pode ser 
afetada por diversas doenças 
como laringites, disfonias, le-
sões das cordas vocais, reflu-
xo gastroesofágico, doenças 
respiratórias e tireoidianas ou 
até mesmo o câncer.

O Dia Mundial da Voz sur-
giu da iniciativa da Academia 
Brasileira de Laringologia e 
Voz (ABLV), em 2003, toman-
do dimensões internacionais, 
sendo que 16 de abril ficou 
conhecido como World Voice 
Day. De imediato, a campanha 
ganhou apoio da Sociedade 
Europeia de Laringologia e 
depois da Associação Norte-
-Americana de Otorrinolarin-
gologia, além da Federação 
Internacional das Sociedades 
de Otorrinolaringologia. As 
manifestações em torno da 
data já ocorreram nos cinco 
continentes.

Segundo o Instituto Nacio-
nal de Câncer (Inca), estima-

-se que sejam diagnosticados 
mais de sete mil novos casos 
de câncer de laringe por ano 
no Brasil. Aproximadamente 
60% dos casos se iniciam na 
glote, área onde ficam as cor-
das vocais.

Sintomas como falha da 
voz, dor ou cansaço para falar 
e engolir ou rouquidão podem 
indicar um problema na larin-
ge, portanto, a recomendação 
dos especialistas é procurar 
um fonoaudiólogo ou otorri-
nolaringologista, que poderá 
identificar e diagnosticar pos-
síveis problemas por meio de 
exames vídeoendoscópicos.

Neste ano, a campanha 
também reforça a importân-
cia dos cuidados com a voz 
em tempos de pandemia da 
covid-19, quando as pessoas 
têm feito mais esforço para 
falar por causa do uso das 
máscaras, que abafam a voz 
e dificultam a articulação. 
Além disso, novas demandas 
vocais e posturais surgiram 
com o excesso do universo on-
line (aulas, palestras, reuniões, 
treinamentos, entre outros), 
o que exigiu uma reorganiza-

ção da integração voz e corpo 
para corresponder aos desa-
fios do novo momento.

“Outro público diretamen-
te impactado envolve as pes-
soas que foram infectadas 
pelo novo coronavírus e que 
evoluíram com intubação ou 
sequelas neurológicas, neces-
sitando de reabilitação vocal. 

“Há um estudo que apresenta 
a prevalência e a gravidade da 
lesão laríngea proporcional ao 
tempo que o paciente preci-
sou ficar intubado, resultando 
em risco de disfonia (76%) e 
disfagia (49%) após a extuba-
ção”, comentou a fonoaudió-
loga Lívia Lima.

Além disso, pesquisado-

res do Massachusetts Institute 
of Techonology (MIT), nos Es-
tados Unidos, acreditam que 
mudanças na voz, mesmo que 
ligeiras, podem indicar se uma 
pessoa foi ou não infetada 
com o coronavírus. 

Cientistas do Laboratório 
Lincoln do MIT analisaram 
registos de áudio de pessoas 
sem sintomas da doença - de 
acordo com artigos científi-
cos analisados por cientistas 
da Universidade do Porto, as 
estimativas para os casos as-
sintomáticos variam entre 3% 
e 70% - para detectar sinais da 
infeção provocado pelo novo 
coronavírus. Após o trabalho 
de análise, propõem que seja 
adotada uma nova forma de 
identificar a covid-19: através 
de gravações de áudio.

A voz, dizem os cientistas, 
tem de ser, no entanto, ana-
lisada com recurso a progra-
mas de computador, uma vez 
que as alterações no aparelho 
vocal são tão ligeiras que se 
revelam imperceptíveis ao ou-
vido humano. Cabe ressaltar 
que os estudos estão em fase 
inicial.

DICAS PARA A VOZ - Ar-
ticule bem as palavras, sem 
realizar esforço vocal; mante-
nha uma boa postura corporal 
ao falar ou cantar; beba água 
com frequência para manter 
a hidratação das estruturas 
vocais; tenha alimentação sau-
dável rica em frutas e proteí-
nas; use roupas confortáveis 
que permitam uma boa movi-
mentação de abdômen, tórax 
e pescoço; procure reduzir a 
quantidade de fala durante 
quadros gripais; e crises alér-
gicas e período pré-menstrual. 

Além disso, evite falar por 
longos períodos, principal-
mente em ambientes ruido-
sos; evite pigarrear, gritar e 
dar gargalhadas exageradas; 
evite ingerir leite e derivados, 
bebidas gasosas e chocolate 
antes de utilizar a voz de for-
ma contínua; evite ingerir ál-
cool em excesso; em situações 
de comunicação no ambiente 
online, esteja atento aos pri-
meiros sintomas de alteração 
vocal como cansaço, ardor ou 
dor ao falar, falhas na voz, 
mudança de tom, pigarro e 
rouquidão.

Divulgação Nossa Folha

Anualmente, são diagnosticados mais de 
sete mil casos de câncer de laringe no Brasil

MÊS MUNDIAL DA VOZ

Questão emocional afeta 
saúde dos cabelos

ESTRESSE E ANSIEDADE

Durante a pandemia do 
coronavírus, a mudança na 
rotina, a sobrecarga no traba-
lho, a preocupação constante 
com a saúde de amigos e fa-
miliares, entre outras ques-
tões, podem desencadear 
diversos problemas emocio-
nais. Mais do que simples-
mente impactarem o humor 
e disposição, doenças psi-
cossomáticas como estresse, 
ansiedade e depressão têm o 
poder de impactar até mes-
mo pele, unhas e cabelo.

“A relação entre o lado 
emocional e o problema ca-
pilar está diretamente ligada 

ao estilo de vida que levamos 
hoje, principalmente no con-
texto da pandemia. Apesar 
de alimentação inadequada, 
fatores genéticos e distúrbios 
hormonais serem alguns dos 
responsáveis por comprome-
ter a saúde dos fios, questões 
relacionadas ao estresse pio-
ram esse quadro”, explicou a 
tricologista Viviane Coutinho.

Além dos cuidados com 
os fios, é essencial cuidar da 
saúde mental. “É necessário 
reduzir o estresse, porque 
isso também ajuda o seu ca-
belo a ser mais forte e saudá-
vel”, recomendou.

Acompanhamento médico 
tem queda de 30%

VOLUME DE CONSULTAS

O Brasil ultrapassou a 
marca de 13,5 milhões de in-
fectados pela covid-19 e mais 
de 350 mil mortes, com uma 
ocupação de leitos que ainda 
se mantém em alta.

Mas o problema não atin-
ge apenas os infectados pela 
covid-19. “Os pacientes com 
doenças crônicas como, por 
exemplo, doença renal, insu-
ficiência cardíaca, doenças 
pulmonares, pacientes on-
cológicos e pacientes geriá-
tricos, podem ter impacto a 
longo prazo se não tiverem 
acompanhamento adequa-
do”, alertou o gerente médico 

Lucas Guimarães.
Segundo dados do Hospi-

tal Beneficência Portuguesa, 
houve uma queda de 30% no 
volume de consultas em ja-
neiro ao mesmo mês de 2020.

O acompanhamento mé-
dico periódico serve para 
prevenir esse tipo de piora, 
ajustando os medicamen-
tos, solicitando exames para 
seguimento dos principais 
fatores de piora esperados 
para determinada doença ou 
reforçando orientações como 
limitar consumo de líquidos, 
realização de atividade física, 
dieta, entre outras.

Ministério da Saúde reitera 
que vacina é segura e eficaz

O Ministério da Saúde in-
formou que, até o momento, 
não foi identificada uma re-
lação de causalidade entre o 
imunizante da AstraZeneca/
Oxford com eventos raros de 
trombose (formação de coá-
gulos sanguíneos) associados 
à plaquetopenia, em pessoas 
que receberam as doses do 
imunizante. Além disso, co-
municou que monitora cons-
tantemente a segurança e a 
efetividade de todas as vaci-
nas incorporadas ao Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI).

Dessa maneira, a pasta 
reitera a importância da va-
cinação, considerando que os 
benefícios da vacina contra a 
covid-19 da AstraZeneca/Ox-
ford superam, em muito, os 
potenciais riscos. No Brasil, 
as doses do laboratório são 
produzidas pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) - o 
País também já recebeu va-
cinas do mesmo imunizante 
produzidas em fábricas na 
Índia e na Coreia do Sul. 

A efetividade e a segu-
rança das vacinas também 
são monitoradas permanen-
temente pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). O órgão regulador 
brasileiro mantém a reco-

mendação de continuidade 
da imunização com a vacina, 
que já recebeu registro defi-
nitivo no Brasil. Tanto a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) quanto a Agência Euro-
peia de Medicamentos (EMA) 
já emitiram parecer favorável 
em relação ao imunizante. 

“É necessário esclarecer, 
portanto, que eventos trom-
boembólicos ocorrem natu-
ralmente e frequentemente 
na população geral, indepen-
dentemente da vacinação”, 
explicou o secretário de Vigi-
lância em Saúde, Arnaldo Me-
deiros. Além disso, a infecção 
pela covid-19 também está 
associada a relatos de trom-
boses, sendo observado em 
mais de um quinto dos pa-
cientes hospitalizados. 

As pessoas vacinadas con-
tra a covid-19 e que apresen-
tarem sintomas como falta 
de ar, dor no peito, inchaço 
na perna, dor na barriga per-
sistente, sintomas neurológi-
cos (visão borrada ou dor de 
cabeça persistente e forte) e 
pequenas manchas averme-
lhadas na pele, além do local 
onde foi aplicada a vacina, 
devem buscar atendimento 
médico imediato na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) mais 
próxima da sua residência.

ASTRAZENECA/OXFORD
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Programa que distribui kit merenda terá continuidade em Tietê e Cerquilho enquanto durar o Ensino Remoto, afirmam as Prefeituras

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Com o agravamento das 
condições de vulnerabilida-
de social dos alunos da Rede 
Municipal, a distribuição do kit 
merenda nos municípios de 
Tietê e Cerquilho tem buscado 
ser uma ajuda desde o início 
da pandemia da covid-19. 

De acordo com o Setor de 
Alimentação Escolar de Tietê, 
todas as crianças matriculadas 
no município podem receber o 
kit do aluno referente ao Pro-
grama da Alimentação Escolar 
em Casa, mediante um cadas-
tro feito pelas unidades dos 
Centros de Referência de As-
sistência Social (Cras) por de-
terminação da entidade execu-
tora do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE).

“Em 2020, foram feitas cin-
co distribuições referentes à 
alimentação escolar do aluno 
em 40 dias de aulas, totalizan-
do, assim, os 200 dias letivos, 
sendo que, no ano passado, ti-
vemos 27 dias de aulas presen-
ciais até 20 de março, quando 
se deu início à paralisação 

das aulas, sendo distribuídos 
7.000 kits. Em 2021, median-
te à incerteza do retorno às 
aulas, houve uma distribuição 
programada e há a programa-
ção para a continuidade da 
distribuição do kit aos alunos 
por tempo indeterminado por 
conta dos acontecimentos e 
das fases do Plano São Paulo. 
A próxima distribuição ocorre-
rá na quinta e sexta, 29 e 30 
de abril, e deixo o convite para 
que o Nossa Folha acompanhe 
a mesma nas escolas de Edu-
cação Básica do município”, 
explicou a responsável técnica 
e nutricionista Luciana Ferraz 
de Souza Campos, da Secreta-
ria Municipal de Educação.

Ainda em Tietê, a entrega 
do kit merenda ocorre men-
salmente, sendo composto 
por alimentos básicos, com 
gêneros que contemplam a de-
manda de energia necessária 
à fase de ensino dos alunos, 
suprindo as necessidades nu-
tricionais em carboidratos, 
proteínas, gorduras, minerais 

e vitaminas, para assim ga-
rantir a segurança alimentar e 
nutricional por meio dos itens 
in natura provenientes da agri-
cultura familiar. A composição 
do kit pode variar de acordo 
com o Decreto Municipal vi-
gente.

Sobre a possibilidade de 

sobras destes alimentos, a 
nutricionista informou que o 
cadastro visa o não desper-
dício dos alimentos. “Infeliz-
mente, mesmo assim, muitos 
não vão  buscar o kit. Nestes 
casos de sobras, os alimentos 
são encaminhados à Secretaria 
Municipal de Assistência e De-

senvolvimento Social para dis-
tribuição às famílias em situa-
ção de vulnerabilidade”, disse. 

Em Cerquilho, todos os 
alunos matriculados da Rede 
Municipal também têm direito 
ao kit merenda, porém, para 
que não haja desperdício é fei-
ta uma pesquisa com os pais 
para saber quem tem interesse 
em recebê-lo, segundo infor-
mou a Secretaria Municipal de 
Educação. 

Na última semana, ainda de 
acordo com a secretaria, cerca 
de 6.200 kits foram distribuí-
dos. Vale lembrar que, em Cer-
quilho, o programa continuará 
enquanto durar o Ensino Re-
moto. “No kit, há arroz, feijão, 
macarrão, molho de tomate, 
leite, biscoito, laranjas e ovos”, 
afirmou o comunicado. 

Sobre a possibilidade de 
sobras, a Secretaria Munici-
pal de Educação de Cerquilho 
informou que há um levanta-
mento inicial antes de com-
prar os itens dos kits e tam-
bém liga-se quando a família 

não aparece na escola. “Mas se, 
ainda assim, ocorrer as sobras, 
estes alimentos são utilizados 
no próximo kit e os alimentos 
perecíveis são doados para 
entidades no município com 
o acompanhamento do Con-
selho de Alimentação Escolar 
(CAE).

Por fim, a Secretaria infor-
mou que a próxima data de re-
tirada do kit ocorrerá a partir 
de 27 de abril, conforme cro-
nograma que as escolas infor-
marão oportunamente. “Apro-
veitamos, ainda, para reforçar 
que o kit merenda não é uma 
cesta básica (kit alimento) e 
sim um kit referente à refeição 
que o aluno faria se as aulas 
estivessem acontecendo pre-
sencialmente, uma vez por dia, 
durante cerca de 20 dias de 
aula em um mês. Além disso, 
as famílias que necessitam de 
apoio social para garantir sua 
segurança alimentar devem 
buscar pelo Departamento de 
Assistência Social, através do 
(15)3384-3921”, orientou.

Municípios amenizam vulnerabilidade social

Cadastro é feito para que não haja sobras dos 
alimentos direcionados aos estudantes 

Vinícios Morás cobra esclarecimentos sobre alimentação escolar
EM CERQUILHO

Na 11ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Cerqui-
lho, na segunda, 19 de abril, 
foram apresentados diversos 
requerimentos, com destaque 
para o vereador Vinícios Mo-
rás (Republicanos), que soli-
citou que a Prefeitura preste 
esclarecimentos a respeito da 
alimentação escolar nas esco-
las estaduais do município no 
corrente ano de 2021. Além 
disso, requereu que, já que foi 
assinado convênio com a  Se-
cretaria Estadual, informe qual 
cardápio é trabalhado; qual 
quantidade de merenda acaba 
entregue nas escolas (separa-
do por datas); além de outras 
informações relacionadas ao 

tema. 
O vereador do Republica-

nos também requereu infor-
mações do uso de R$92.891,60 
referente ao repasse de verba 
estadual para Cerquilho pelo 
programa de merenda escolar 
da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, com no-
tas e documentos que corro-
borem tais esclarecimentos. 

Vinícios Morás fez, ainda, 
outras indicações ao Poder 
Executivo, como a recupera-
ção asfáltica da rua Vereador 
Mário Pilon, no trecho compre-
endido próximo a Etec de Cer-
quilho, bem como a criação de 
Ouvidoria Pública no âmbito 
do Poder Executivo, em ade-

quação à Lei Federal 13.460, 
de 26 de junho de 2017, que 
dispõe sobre participação, 
proteção e defesa dos direitos 
do usuário dos serviços públi-
cos da administração pública, 
além da criação de um cargo 
de ouvidor para operacionali-
zar o serviço.

Indicou também ao pre-
feito Aldo Sanson (PSDB) que 
execute junto ao setor compe-
tente o preenchimento asfál-
tico para minimizar a valeta 
localizada no cruzamento da 
rua do Taquaral com a rua dos 
Portugueses, na Vila Estiva; e 
que estude junto a todos se-
tores, departamentos e secre-
tarias, um minucioso estudo 

de móveis e equipamentos em 
desuso nos referidos locais, 
redistribuindo para espaços 
que necessitem dos objetos 
e, na impossibilidade de uso, 
que as sucatas sejam revistas 
para possível reforma ou leilão 
de descarte para melhor apro-
veitamento do material que já 
existe nos prédios públicos.

Além disso, o vereador 
indicou ao Poder Executivo 
a possibilidade de leilão de 
terrenos em atual desuso por 
parte da municipalidade e que 
seja de propriedade do erário 
municipal para melhor apro-
veitamento dos terrenos e usa-
bilidade do dinheiro público 
em investimento.

Na mesma sessão ordiná-
ria, o vereador Osinaldo de 
Oliveira (Cidadania) cobrou da 
Prefeitura de Cerquilho infor-
mações referentes ao Sistema 
de Monitoramento Municipal 
(circuito de câmeras), o que 
é fundamental no combate à 
criminalidade. Por fim, o vere-
ador Germano Reis de Oliveira 
(Democratas) apresentou ao 
plenário da Câmara Moção de 
Aplausos a todos os profissio-
nais da área da Saúde da cida-
de de Cerquilho. 

A próxima sessão ordiná-
ria ocorrerá na segunda, 3 de 
maio, às 19 horas, em formato 
online enquanto durar a pan-
demia de covid-19.

Arquivo Nossa Folha

Vinícios Morás 
(Republicanos)
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Os municípios de Tietê e Cerquilho atenderão o público-alvo da campanha, conforme cronograma de imunização do Governo do Estado

COVID-19

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Medicina 
Preventiva comunicou que 
chegaram novas doses da 
vacina AstraZeneca, destina-
das à faixa etária de 65 anos. 
Portanto, a imunização des-
te grupo ocorre hoje, 23 de 
abril, no ginásio de esportes 
“Acácio Ferraz”, das 8 às 12 
horas, para os cidadãos nas-
cidos nos meses de janeiro a 
junho e, das 13 às 16 horas, 
para os cidadãos nascidos en-
tre julho e dezembro.

Também comunicou que 
hoje, das 16 às 19 horas, no 
ginásio de esportes “Acácio 
Ferraz”, serão aplicadas as 
segundas doses da Corona-
Vac para aqueles que recebe-
ram a vacina em 26 de março.

Além disso, a Secretaria 
Municipal de Saúde e Medi-
cina Preventiva informou que 
vieram novas doses da vacina 
CoronaVac para segunda dose 
agendada e não aplicada na 
data estipulada (cidadãos em 
atraso para a vacinação agen-
dados em 23 de abril). Desse 
modo, para esses, a vacinação 
será realizada neste sábado, 
24 de abril, no ginásio “Acácio 
Ferraz”, das 8 às 12 horas. 

Para ambos os dias, no 
momento da vacinação, é ne-
cessário portar comprovante 
da imunização para os que 
tomaram a primeira dose e 
CPF. Cabe lembrar, ainda, que 
a disponibilidade de vacinas 
dependerá do estoque.

Em Cerquilho, neste sá-
bado, neste domingo e na se-
gunda, 24, 25 e 26 de abril, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
realizará a aplicação da vacina 
da segunda dose da Corona-
Vac em três dias de drive-thru 
no Centro de Eventos “Cidade 
das Rosas e dos Tropeiros”. 

Neste sábado, 24 de abril, 
no horário das 9 às 12 horas, 
a vacinação da segunda dose 
será direcionada às pessoas 
que tomaram a primeira dose 
em 27 de março.

Neste domingo, 25 de abril, 
das 9 às 11 horas, a imuniza-
ção contempla as pessoas que 
tomaram a primeira dose em 
28 de março e, na segunda, 26 
de abril, das 9 às 12 horas e 
das 13 às 16 horas, atende os 
que tomaram a primeira dose 
em 29 de março. 

É importante frisar que, no 
momento da segunda dose, 
devem ser apresentados, obri-
gatoriamente, um documento 
pessoal com foto e a Cartei-
ra de Vacinação contra a Co-
vid-19. 

A Secretaria de Saúde de 
Cerquilho informou, ainda, 
que as pessoas que estão com 
a segunda dose da vacina Co-
ronaVac atrasada, ou seja, re-
ceberam a primeira dose antes 
de 26 de março, devem se diri-
gir a qualquer um desses dias 
informados e regularizar a va-
cinação. 

Também cabe lembrar que 
prossegue a Campanha Vacina 

contra a Fome, sendo possível 
doar um quilo de alimento não 
perecível para ajudar as famí-
lias em situação de vulnerabi-
lidade social. A doação é vo-
luntária e será utilizada para 
montar cestas básicas para  
essas famílias.

Ainda em Cerquilho, teve 
início o cadastro dos idosos 
de 67 anos, que deve ser feito, 
preferencialmente, online pelo 
link https://forms.gle/oyGR-
2ri6zmXwZk1j8.

Caso o idoso não tiver mes-
mo como fazer o cadastro pela 
internet, tem um novo ponto 
para realizar o cadastro pre-
sencial. Para isso, desde se-
gunda, 12 de abril, das 8h30 
às 16h30, idosos com 67 anos  
(que não têm como se cadas-

trar pela internet) podem ir até 
a Secretaria Municipal de Tra-
balho, na rua Duque de Caxias, 
200, no Jardim Esplanada, e 
procurar por Luciane ou Vag-
ner. 

Para realizar o cadastro, é 
preciso levar um documento 
original com foto e que con-
tenha o CPF do idoso e com-
provante de endereço. Após o 
cadastro e conforme a chega-
da de novas doses de vacinas 
no município, a equipe entrará 
em contato por telefone para 
agendar a imunização.

Importante reforçar que 
não serão realizados mais ca-
dastros nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBSS), apenas atra-
vés do link ou pessoalmente 
na Secretaria do Trabalho, no 

endereço indicado anterior-
mente.

PRÉ-CADASTRO - Com a 
chegada das vacinas da Fio-
cruz, a vacinação de quem 
tem 63 e 64 anos começará na 
quinta, 29 de abril, enquanto 
que, em 6 de maio, poderá se 
vacinar quem tem 60, 61 e 62 
anos. 

Já o pré-cadastro da vaci-
na contra a covid-19 no Esta-
do de São Paulo também deve 
ser feito pelo WhatsApp. Para 
preencher o formulário por 
meio do aplicativo, é necessá-
rio mandar mensagem para 
(11)95220-2923.

VACINÔMETRO - Tietê, 
Cerquilho, Laranjal Paulista e 
Jumirim seguem avançando 
na imunização da população, 
conforme cronograma e quan-
tidade de doses da vacina do 
Governo do Estado. 

Em Tietê, somando todo 
o público-alvo da vacinação, 
até hoje, 23 de abril, já foram 
imunizadas 8.475 pessoas; em 
Cerquilho, 7.798; em Laranjal 
Paulista, 6.738; e em Jumirim, 
629. Estes dados foram publi-
cados no Vacinômetro do Go-
verno Estadual. 

Importante ressaltar, ain-
da, que os números relaciona-
dos aos municípios paulistas 
podem ser verificados direta-
mente no site vacinaja.sp.gov.
br/vacinometro.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGI-
CO - Novos números relaciona-
dos à covid-19 foram divulga-

dos pelas Secretarias de Saúde 
de Tietê, Cerquilho, Jumirim e 
Laranjal Paulista. 

Até a manhã de hoje, 23 de 
abril, Tietê registrava 2.040 ca-
sos e tinha 1.919 curados e em 
recuperação 62. A quantidade 
de mortes era de 52.

Já Cerquilho acumula-
va 3.607 casos confirmados, 
3.327 curados e 206 em recu-
peração. O número de mortes 
seguia em alta com 74 óbitos.

Em Jumirim, os casos so-
mavam 310 pessoas, tendo 
291 curados e cinco mortes.

Já Laranjal Paulista regis-
trava 3.280 casos, com 2.978 
pacientes curados, 252 em re-
cuperação e 50 óbitos.

Vale lembrar que estes mu-
nicípios estão em uma nova 
fase do plano de flexibilização 
da quarentena, entre a verme-
lha e a laranja, que tem autori-
zada a abertura de comércios 
e atividades religiosas em ho-
rários reduzidos de funciona-
mento desde 18 de abril.

Com a mudança, o comér-
cio, incluindo restaurantes e 
lanchonetes, terá atendimento 
presencial a partir de sábado, 
24 de abril, das 11 às 19 horas, 
com público limitado a 25% da 
capacidade total, assim como 
os salões de beleza, barbea-
rias, clubes e centros esporti-
vos. 

Já as academias poderão 
funcionar por oito horas, des-
de que seja entre as 6 e as 19 
horas.

Vacinação prossegue com novas faixas etárias
Divulgação

Regonha cobra informações sobre não comparecimento à 2ª dose
PODER LEGISLATIVO

Na sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de Tietê, na 
terça, 20 de abril, foram apre-
sentados requerimentos sobre 
Administração Pública, Saúde 
e Educação. 

Na pauta do plenário, o 
assunto covid-19 e vacinação 
esteve entre os debatidos pe-
los vereadores, uma vez que 
o edil Junior Regonha (MDB) 
apresentou requerimento para 
solicitar informações sobre 
o número de doses da vacina 
que foram destinadas a Tietê; 
quantas dessas já foram apli-
cadas, discriminando entre a 
primeira e a segunda doses; 
qual o número de pessoas 
que deixaram de compare-
cer para receber a segunda 
dose da vacina desde o início 
do processo de imunização; 
qual o diagnóstico da Secre-
taria Municipal de Saúde para 
o eventual alto índice de não 
comparecimento para receber 
a segunda dose; e se há algum 
planejamento para o enfrenta-
mento de eventual alto índice 

de não comparecimento da se-
gunda dose.

Em outro requerimento, 
Regonha cobrou da Secretaria 
Municipal de Saúde a criação 
de um programa municipal 
de políticas públicas direcio-
nadas ao processo de recupe-
ração dos pacientes curados 
da covid-19, prevendo ações 
médicas, terapêuticas e de 
exames, por meio do sistema 
municipal. A ideia é oferecer  
a este cidadão tratamento de 
recuperação das sequelas de-
correntes da referida doença, 
além de estudos necessários 
para elaboração e implementa-
ção de programa municipal de 
acolhimento e apoio psicológi-
co das famílias enlutadas em 
razão da covid-19.  

Na área da Educação, o 
mesmo vereador requereu que 
a Secretaria de Educação enca-
minhe relatório ao Poder Le-
gislativo, apresentando todas 
as necessidades estruturais de 
cada unidade escolar que com-
põe a Rede Municipal de Edu-

cação; o cronograma físico-fi-
nanceiro de execução de cada 
uma destas obras; e as medi-
das que estão adotadas para 
que as referidas deficiências 
estruturais estejam reparadas 
até o início das aulas presen-
ciais, especialmente, daquelas 

em que há salas de aulas com-
prometidas ou com problemas 
estruturais, os quais impedem 
o atendimento das recomen-
dações sanitárias e distancia-
mento social.

Na área das finanças mu-
nicipais e cobrança de multas, 

com base na Lei 3.475/2014, 
os vereadores Jairo de Castro 
Oliveira (PRTB) e Junior Rego-
nha solicitaram que a Secreta-
ria Municipal responsável sus-
penda imediatamente e revise 
as multas aplicadas aos muní-
cipes e que, ainda, não foram 
pagas. 

Também pediram que 
seja encaminhado à Câmara 
Municipal o relatório conten-
do a quantidade de multas 
aplicadas equivocadamente 
com base no artigo 46 da Lei 
3.475/2014, e mostre o valor 
de cada multa, quanto foi ar-
recadado até a presente data e 
quanto está em cobrança pela 
Prefeitura, inclusive na dívida 
ativa.

Já o vereador Adriano 
Aronchi (DEM), na mesma 
sessão ordinária, requereu in-
formações sobre os contratos 
assinados pela Prefeitura com 
a Zara Administração e Servi-
ços Eireli para saber se a inexe-
cução dos contratos assinados 
com a referida empresa se deu 

em razão do descumprimento 
contratual somente por par-
te da empresa ou a Prefeitura 
também não cumpriu cláusu-
las dos contratos; dos quatro 
contratos assinados com a 
empresa, quais já foram res-
cindidos e quais continuam 
em andamento; se a Prefeitura 
corre o risco de perder alguma 
verba federal ou estadual em 
razão da inexecução dos con-
tratos; se a Prefeitura aplicou 
alguma sanção administrativa 
junto à empresa em razão do 
descumprimento contratual; e 
qual sanção aplicou e, em caso 
negativo, qual o motivo da não 
aplicação. 

Todos estes requerimen-
tos foram encaminhados ao 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
para análise e posterior envio 
aos vereadores com as solicita-
ções requeridas.

Vale ressaltar que a próxi-
ma sessão ordinária do Poder 
Legislativo de Tietê será rea-
lizada na terça, 4 de maio, às 
18h30, em formato online.

Vereador do MDB também requereu estudos
para a recuperação dos curados do vírus

Divulgação CMT

Central de Alimentos 
realiza treinamento 

BOAS PRÁTICAS

A Prefeitura de Cerquilho, 
através da Secretaria Munici-
pal de Educação e da Central 
de Alimentos, informou à im-
prensa e toda a população que, 
em 31 de março, realizou um 
treinamento virtual sobre o 
programa de Boas Práticas de 
Manipulação durante a pande-
mia da covid-19.

A palestra foi ministrada 
pela nutricionista Fabiana Gi-
riboni Rodrigues de Nadai e 
pela Ane Caroline Zaratin, res-
pectivamente, diretora e coor-
denadora responsável técnica 
da Central de Alimentos de 
Cerquilho, e teve a participa-
ção das diretoras e merendei-
ras das unidades escolares do 

município. 
O treinamento baseou-se 

nas resoluções vigentes; no 
protocolo estabelecido pelo 
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE) 
e pelo Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) e, 
segundo divulgado, todas as 
escolas receberam os Procedi-
mentos Operacionais Padrões 
(POPs) para garantir a seguran-
ça alimentar dos alunos. 

O evento contou com a pre-
sença do secretário municipal 
de Educação, Waldivino Grisot-
to, e das supervisoras de ensi-
no Fernanda Paschoal Ferreira, 
Maria Tadeu Miranda e Elaine 
Cristina Mariano Ferrari.

Palestra contou com participação de diretoras
e merendeiras das unidades escolares

Divulgação PMC

Frare decreta novas medidas contra o novo coronavírus

CÂMARA DE CERQUILHO

Desde segunda, 19 de abril, 
o presidente da Câmara Muni-
cipal de Cerquilho, Mauro Fra-
re (PSDB), estabeleceu novas 
medidas de prevenção ao novo 
coronavírus. De acordo com o 
estabelecido pelo líder do Po-
der Legislativo, até qualquer 
nova alteração, o expediente 
na Casa de Leis de Cerquilho 
começa às 12 horas e se encer-
ra às 18 horas.

Conforme definido, a Câ-
mara funciona com o mínimo 
de servidores e estagiários ne-
cessários ao atendimento pre-
sencial, em sistema de rodízio, 
sem prejuízo na prestação de 
serviço. Assim, há uma escala 
de trabalho entre os servido-
res por meio de um regime 
de teletrabalho ou home office 
válido durante o horário de 
expediente. Por sua vez, servi-
dores, terceirizados e estagiá-
rios que apresentarem febre 
ou sintomas respiratórios ou 
que tenham tido contato com 
pessoas que testaram positivo 
para covid -19, deverão comu-
nicar o fato imediatamente ao 
seu superior para as providên-
cias cabíveis, uma vez caberá 
ao presidente da Câmara de-
terminar a escala para a reali-
zação do rodízio de que trata 
o caput, comunicando, pronta-
mente, os servidores.

Vale reforçar que, durante 
a permanência na Câmara Mu-
nicipal, bem como durante o 
atendimento presencial à po-

pulação, é obrigatório o uso de 
máscara por todos os servido-
res, terceirizados e estagiários, 
bem como a higienização das 
mãos e aferição da temperatu-
ra antes do acesso ao prédio.

Ficando terminantemente 
proibido o acesso e o trânsito 
de pessoas em qualquer am-
biente da Câmara Municipal 
sem a utilização de máscaras 
de proteção respiratória.

Ainda segundo as normas 
sanitárias, se for constatada 
temperatura acima de 37,8ºC 
de qualquer indivíduo não será 
permitido o acesso do mesmo 
às dependências do prédio do 
Poder Legislativo, sendo reco-
mendado que a pessoa busque 

atendimento médico em uma 
unidade de saúde, imediata-
mente.

No âmbito dos gabinetes 
dos vereadores, bem como no 
setor administrativo, havendo 
a necessidade de realização de 
atendimento ao público, será 
permitida a presença de no 
máximo dois visitantes.

Além disso, não será per-
mitida a utilização da sala de 
reuniões e, nas sessões plená-
rias, não será permitida a pre-
sença de visitantes.

Permanecem vedadas e 
suspensas as concessões de 
uso das dependências da Câ-
mara Municipal regulamenta-
das pela Resolução 203/2019, 

sendo que o atendimento 
online pelo WhatsApp oficial 
da Câmara (15)99644-5445 e 
pelo e-mail imprensa@cama-
racerquilho.sp.gov.br continu-
ará sendo priorizado em detri-
mento ao presencial.

As proposições dos vere-
adores também continuarão 
sendo recebidas pelo What-
sApp oficial nos termos da 
Resolução 205/2020, a qual 
instituiu no âmbito do Poder 
Legislativo de Cerquilho o am-
biente virtual de deliberação.

As viagens de servidores e 
vereadores a serviço do mu-
nicípio de Cerquilho também 
permanecem suspensas e os 
vereadores que apresentarem 
febre e/ou sintomas respirató-
rios ou que tenham tido conta-
to com pessoas que testaram 
positivo para covid-19 deverão 
comunicar imediatamente a 
Presidência da Câmara, reque-
rendo por escrito a participa-
ção nas sessões plenárias por 
meio do ambiente virtual.

Como medidas profiláticas, 
fica recomendado, ainda, que 
todos os vereadores, servido-
res, terceirizados e estagiários 
observem as seguintes orien-
tações: evitar aglomeração de 
pessoas; fazer uso constante 
do álcool gel; dar preferência 
à ventilação natural e, duran-
te o atendimento ao público e 
reuniões, manter o distancia-
mento mínimo de um metro 
de pessoa para pessoa.

Presidente do Poder Legislativo local definiu 
que expediente será das 12 às 18 horas

Divulgação CMC

Angélica Prupere está entre os vacinados de Tietê
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Acervo pessoal

Eduardo Tedeschi é diretor global de Gerenciamento de Projetos em Doenças Infeccionais e Vacinas no âmbito da Saúde Pública em multinacional

Cerquilhense gerencia equipe de estudo clínico

Vino di Vita - 15 anos com o melhor sabor para sua vida.

CORONAVAC

VINHOS CASA PERINI NA

Comprando 2 ou 3 garrafas = 8% off
Comprando 4 garrafas ou mais = 16% off

Somente nesta sexta e sábado.
E o estoque é limitado. 

Aproveite e comemore a vida.”

Graduado em Farmácia e 
Bioquímica pela Universidade 
de São Paulo (USP), com Mes-
trado em Química pela mesma 
instituição, MBA Executivo pela 
Fundação “Getúlio Vargas” 
(FGV) e Certificação de Pro-
ject Management Professional 
(PMP) pelo Project Management 
Institute (PMI), Eduardo Tedes-
chi tem mais de 20 anos de 
atuação em pesquisa clínica na 
execução de estudos clínicos 
de fases I-IV em múltiplas áreas 
terapêuticas, como Oncologia, 
Cardiologia e Vacinas.

Este cerquilhense, nascido 
em 26 de dezembro de 1977 e 
filho de Eloi Tedeschi e Ivanira 
Polastre Tedeschi, gerencia a 
equipe responsável pela moni-
toria dos dados do estudo clí-
nico que permitiu o uso emer-
gencial da vacina CoronaVac 
desde janeiro deste ano.

Casado com Carolina Tam-
bucci Tedeschi e pai da Maria-
na, de 11 anos, e da Julia, de 
oito, Eduardo Tedeschi aceitou 
conversar com o jornal Nossa 
Folha para contar sobre sua 
atuação neste cenário da pan-
demia da covid-19 como dire-
tor global de Gerenciamento 
de Projetos em Doenças Infec-
cionais e Vacinas no âmbito 
da Saúde Pública em empresa 
multinacional. 

 
NOSSA FOLHA - Desde 

quando gerencia a equipe 
responsável pela monitoria 
dos dados do estudo clínico 

que permitiu o uso emergen-
cial da CoronaVac em janeiro 
deste ano?

EDUARDO - Antes de res-
ponder a pergunta, vale infor-
mar que a monitoria de um es-
tudo clínico é a atividade que 
supervisiona a coleta e quali-
dade dos dados e amostras ob-
tidos no estudo, o treinamento 
das equipes nos centros de 
pesquisa e sua condução ge-
ral, sendo um dos serviço que 
estou coordenando desde ju-
lho de 2020 para auxiliar no 
desenvolvimento da vacina 
CoronaVac.

 
 NOSSA FOLHA - Pode ex-

plicar, de maneira simples, 
como é o processo dos estu-
dos clínicos de uma vacina e 
em qual etapa você atua?

EDUARDO - O processo de 
pesquisa e desenvolvimento 
de uma nova vacina é cons-
tituído de diversas etapas. A 
primeira etapa corresponde à 
pesquisa básica e é onde novas 
propostas de vacinas são iden-
tificadas. 

Na segunda etapa, há a rea-
lização dos testes pré-clínicos 
(in vitro e/ou in vivo), que têm 
por objetivo demonstrar a se-
gurança e o potencial imuno-
gênico da vacina. 

Por fim, há a terceira etapa, 
composta pelos ensaios clíni-
cos (fases I, II, III e IV). É neste 
momento que minha equipe e 
eu estamos trabalhando, atu-
almente, tanto no desenvolvi-

mento da CoronaVac como em 
tantos outros medicamentos 
e vacinas, aqui no Brasil e em 
diversos países.

 
 NOSSA FOLHA - Ao lon-

go de um ano de covid-19 no 
Brasil e mais do que isso no 
mundo, a Ciência conseguiu 
desenvolver vacinas em tem-
po recorde contra uma doen-
ça totalmente nova. A rapi-
dez, inclusive, gerou dúvidas 
sobre se o desenvolvimento 
não foi rápido demais. Ape-
sar disso, no Brasil, a situação 
das vacinas e de todo o pro-
cesso de imunização ainda 
é bem lento. Como enxerga 
tudo isso?

EDUARDO - Embora esta 
seja a percepção da popula-
ção, as vacinas contra a covid 

só foram criadas neste tempo 
recorde, pois o vírus causador 
da doença, o chamado “novo 
coronavírus” é da mesma fa-
mília do vírus que causou o 
surto da doença respiratória 
SARS em 2002 e MERS em 
2012. Portanto, apesar da co-
vid-19 ser uma doença nova, 
as pesquisas sobre este tipo 
de vírus já vinham sendo fei-
tas há anos. 

Esse histórico de pesquisas 
passadas aliado aos avanços 
da Ciência, principalmente na 
área de biologia molecular, e 
o forte incentivo financeiro 
global permitiram o rápido 
sequenciamento do RNA viral 
do SARS-CoV-2 e o desenvolvi-
mento de vacinas potenciais, 
inclusive as novas vacinas de 
RNA mensageiro.

 NOSSA FOLHA - E a ques-
tão de estudos clínicos em 
relação a medicamentos para 
uso contra a covid-19, existe 
hoje alguma alternativa de 
tratamento precoce que im-
peça o agravamento da do-
ença em suas etapas iniciais, 
além das vacinas? Também 
há drogas em fase de ensaios 
clínicos com alguns resulta-
dos iniciais promissores?

EDUARDO - Até o momen-
to, não existem evidências 
científicas que comprovem a 
eficácia do tratamento precoce 
para prevenção da doença e/
ou sua manifestação grave.   

Como tratamento, a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) concedeu 
aprovação para uso emergen-
cial de um coquetel de anti-
corpos para casos graves em 
pacientes hospitalizados com 
a covid-19, porém, é um tra-
tamento novo, de alto custo e 
com critérios clínicos bem es-
pecíficos.  

Esperamos novas opções 
em breve, mas, em linhas ge-
rais, para combater esta doen-
ça precisamos mesmo é atuar 
na prevenção através da vaci-
nação e dos demais cuidados 
como uso de máscara, distan-
ciamento social e álcool gel.

 
NOSSA FOLHA - Alto rit-

mo de contágio, recordes 
nas mortes diárias, sistemas 
de saúde colapsando e len-
ta vacinação. Considerando 

tudo isso, pergunto: as pers-
pectivas de superação da 
pandemia conseguem ser po-
sitivas? O que vê pela frente 
com base neste atual cenário?

EDUARDO - O Brasil tem 
todo o potencial para supe-
rar esta pandemia e devemos 
sim estar otimistas. Somos um 
dos principais países do mun-
do com programa nacional de 
vacinação tão abrangente e 
nossa oferta de vacinas está 
aumentando. Tivemos sim al-
guns tropeços no início, mas 
com pequenos ajustes e com 
suprimentos adequados ven-
ceremos este vírus.

 
NOSSA FOLHA - Conside-

rações finais:
EDUARDO - É um prazer 

dividir a minha participação 
no combate à pandemia da 
covid-19. Participar deste de-
senvolvimento, aqui no Brasil, 
é um privilégio e um dos maio-
res desafios profissionais que 
enfrentei, pois exigiu dedica-
ção integral de uma vasta equi-
pe que deixou família, feriados 
e qualquer outra atividade em 
segundo plano, esforço recom-
pensado ao ver os efeitos posi-
tivos da vacina e de como ela 
pode controlar a pandemia no 
Brasil.

Espero que a vacinação 
chegue a todos o quanto an-
tes e, chegando a sua vez, não 
hesite. A imunização é a única 
arma para superarmos este ví-
rus.

Vino di Vita

1ª fase da vacinação vai até 10 de maio
CAMPANHA CONTRA A GRIPE

A primeira etapa da Cam-
panha de Vacinação contra 
a Gripe prossegue até 10 de 
maio com a imunização de 
crianças de seis meses e me-
nores de seis anos, gestantes, 
puérperas (até 60 dias após o 
parto), população indígena e 
trabalhadores da Saúde, que 
precisam apresentar a cader-
neta de vacinação da covid-19. 

Em Tietê, neste período, a 
vacinação às segundas será 
das 13 às 15h30 e, nos de-
mais dias da semana, das 8 às 
15h30. Cabe ressaltar que a 
imunização ocorrerá nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) 
de cada bairro, com exceção 
do Bonanza, a qual deverá ser 
realizada nas UBSs do São Pe-
dro e Povo Feliz.

Em Cerquilho, a Campanha 
de Vacinação contra a Gripe  
ocorre de segunda a sexta, das 
7 às 11 horas e das 13 às 16 
horas, nas UBSs, exceto na do 

bairro São Francisco.
Em Jumirim, a UBS “Brazi-

liano Poggi” é o local de vaci-
nação, de segunda a sexta, das 
7h30 às 11 horas e das 12 às 
16 horas. 

Vale lembrar que a segun-
da etapa de vacinação será 
destinada para idosos com 60 
anos ou mais e a professores e 
ocorrerá de 11 de maio a 8 de 
junho. Já a terceira fase, que 
compreende o período de 9 de 
junho a 9 de julho, contempla-
rá pessoas com comorbidades, 
indivíduos com deficiência 
permanente, caminhoneiros, 
trabalhador de transporte co-
letivo e rodoviário, além de 
trabalhadores portuários, for-
ças de segurança e salvamen-
to, Forças Armadas, funcioná-
rios do sistema de privação de 
liberdade, população privada 
de liberdade e adolescentes e 
jovens em medidas socioedu-
cativas. 

As Secretarias de Saúde 
informam que as pessoas que 
estão no grupo prioritário da 
vacina contra a gripe e contra 
a covid-19 devem dar priori-
dade à imunização contra a 
covid-19 e respeitar o interva-
lo mínimo de 14 dias (antes e 
depois) entre as aplicações. 

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o público-alvo é 
estimado em 79,7 milhões de 
brasileiros e a meta é vacinar 
pelo menos 90% dos grupos 
prioritários.

A Campanha de Vacinação 
contra a Gripe coincide com a 
imunização contra a covid-19. 
Em razão disso, o Ministério 
da Saúde não recomenda a 
aplicação das duas vacinas si-
multaneamente, devido à falta 
de estudos sobre a coadminis-
tração dos imunizantes, e a 
orientação é priorizar a vacina-
ção contra o novo coronavírus.

ANTIRRÁBICA - Em Cer-

quilho, o Setor de Zoonoses 
disponibilizou 200 novas do-
ses da vacina antirrábica para  
cães e gatos. 

Ainda segundo a Zoonoses, 
não há previsão de quando se-
rão recebidas novas doses de 
rotina. Por isso, é necessário 
agendar a vacinação do pet 
pelo telefone (15)3288-4110.  

“Desde julho de 2019, te-
mos informado toda a popu-
lação que o Governo Federal 
reduziu o envio das vacinas 
antirrábicas para os municí-
pios, o que impediu a realiza-
ção da tradicional Campanha 
de Vacinação”, esclareceu o 
departamento.

Até o momento, segundo a 
Zoonoses, essa situação não se 
regularizou ainda e o municí-
pio recebe pequenos lotes da 
vacina, os quais são disponibi-
lizados para a população por 
meio de agendamento do pet, 
seja ele cão ou gato.

Casos seguem em alta

DENGUE

Se não bastasse a pande-
mia, Tietê, Cerquilho e Jumi-
rim registram números ex-
pressivos de casos de dengue. 

Em Tietê, até quinta, 22 de 
abril, segundo a Vigilância Epi-
demiológica, eram 469 casos 
notificados, sendo 162 deles 
confirmados, 88 descartados 
e 219 aguardam resultado dos 
exames. Neste enfrentamento, 
há cinco servidores que reali-
zam as visitas às casas, sendo 
a prioridade definida de acor-
do com as notificações. No 
município, a maior parte dos 
focos do mosquito Aedes ae-
gypti concentra-se nos bairros 
Paraíso e Bonanza. 

Em Cerquilho, são quatro 
funcionários na equipe de con-
trole de vetores e 25 agentes 
no enfrentamento ao mos-
quito, entre outras doenças. 
Contudo, com o aumento dos 
casos, a equipe tem focado 
na varredura em um raio de 

150 metros dos locais, onde 
se suspeitam a contaminação. 
Por isso, são fundamentais 
as orientações como eliminar 
qualquer recipiente que jun-
te água, vedar caixas de água, 
tampar ralos, limpar calhas e 
manter o quintal limpo. 

Em Cerquilho, a atualiza-
ção do boletim mais recente 
indica 174 suspeitos, 56 posi-
tivos (sendo 35 autóctones e 
21 importados) e 22 pacientes 
à espera de exames. Os casos 
positivos estão sendo registra-
dos em quase todos os bairros. 
Entretanto, o que mais apre-
senta casos, hoje, é o Parque 
das Árvores, representando 
cerca de 80% dos números até 
o momento, segundo infor-
mou a Vigilância.

Já em Jumirim, segundo 
divuilgado no último Boletim 
Epidemiológico, são três ca-
sos de dengue, sendo todos 
eles importados.

Eduardo Tedeschi possui mais de 20 anos de atuação 
em pesquisa clínica na execução de estudos clínicos
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ANIVERSARIANTES

Augusto Mazzer Roma
festejou dois anos no 

sábado, 17 de abril, ao 
lado dos pais Giovanna e  

Rafael e familiares

Elaine Stefani muda de 
de idade neste sábado, 
dia 24, junto do marido 
Ramon, do filho Bruno 

e dos familiares

Maria Clara Consorte 
Schincariol completa 11 

anos amanhã, dia 24, 
com os pais Graziella e 

Alexandre e a irmã

Paula Pilon festeja 
aniversário neste 

sábado, dia 24, com a 
mãe Claudia e os irmãos 

Gabriel e Matheus

Heloisa Marcuz faz sete 
anos neste domingo, 25, 
e festeja a data com os 
pais Claris e Gustavo, o 
irmão Heitor e os avós

Adilson Sergio Serafim 
aniversaria amanhã, 24, 
e recebe as felicitações 
de todos da comunidade 

Santa Teresinha

Evandro Scomparim vai 
assoprar velinhas neste 

sábado, 24 de abril, 
e recebe o carinho da 
família e dos amigos

Matheus Piantra recebe 
os parabéns amanhã, 24, 

e festeja a data com a 
namorada Isabela e os 

pais Zé Marcio e Rosana

Alice Ajar Val faz nove 
anos neste domingo, 

25 de abril, e recebe o 
carinho dos pais Natália 
e Eric e dos familiares

Ivani Maria Luvizotto 
Dorighello aniversaria 
neste domingo, dia 25, 
junto do marido Vinicio, 
dos filhos e familiares

Ana Laura Camargo 
Polastri assopra velinhas 
amanhã, dia 24, ao lado 

do marido Leonardo 
e da filha Helena

Laura Estanislau 
Santiago festeja três 
anos amanhã, dia 24, 
ao lado dos pais Taís e 
Guilherme e familiares

Ramiro Severino de 
Moura Neto (Mirinho) 
faz aniversário neste 

sábado, 24 de abril, na 
companhia da família

A esposa Edineia, os 
filhos Helena e Hugo e 
família cumprimentam 

Kleber Bacili neste 
domingo, 25 de abril

Maria Regina Pires 
Uliana muda de idade 

neste domingo, dia 25, e 
recebe as felicitações da 
mãe Terezinha e família

Altair Alves comemora 
nova idade amanhã, 24, 
na companhia da esposa 

Solange e dos filhos 
Danila, Rodrigo e Joyce

O marido Alexandre, os 
filhos Antonella e Luigi e 
família felicitam Juliana 

Pasquotto pela nova 
idade amanhã, dia 24

Rafael Vieira de Camargo 
rasga folhinha amanhã, 
24 de abril, e recebe o 

carinho dos familiares e 
dos amigos de Tietê

Os familiares e amigos
enviam as felicitações 
para Ercilia Pelegrini, 
que aniversaria neste 
domingo, 25 de abril

Kelvin Gomes Hipolito 
será parabenizado pela 

esposa Bruna Cattai 
e pela família neste 
domingo, 25 de abril

Os filhos Bruno e Caio, 
as noras Taís e Cássia e 
a família felicitam Bete 
Grecchi pelo aniversário 
neste sábado, 24 de abril

Luciane Beatriz Dumann 
recebe todo o carinho do 
marido Guillermo Bailon, 
da família e dos amigos 

neste sábado, 24 de abril

Rodolfo Rodrigues (Lolo) 
troca de idade amanhã, 
dia 24, junto dos pais 
Esmeralda e Milton, da 
namorada e familiares

Euclides Ciconelo Junior 
brinda mais um ano de 
vida neste domingo, 25 
de abril, na companhia 
dos pais e dos irmãos

Sandro Pires 
assopra velinhas neste 
domingo, 25 de abril, 

com a esposa Roberta, a 
filha Mariah e familiares

Bruna Pizzol Bellotto 
completa 15 anos neste
sábado, 24 de abril, na 

companhia dos pais Cris 
e Eduardo e família

Marcelo Amadi faz 
aniversário amanhã, 24 
de abril, junto da esposa 

Edilaine e dos filhos 
Pietro e Anthony

Dr. Rodrigo Pilon Módolo 
comemora nova idade 

neste sábado, dia 24, ao 
lado da esposa Adriana, 
dos filhos e da família

A namorada Márcia e 
a família parabenizam 

Fábio Souza Silva 
pela nova idade neste 
domingo, 25 de abril

O marido dr. Mendes 
e os filhos enviam os 

parabéns para Solange 
Marzullo Mendes neste 
domingo, 25 de abril

A esposa Natália, a 
filha Helen e familiares 
parabenizam o capitão 

Fábio Zanata Pazim pela 
nova idade hoje, dia 23

Samanta Holtz 
brinda mais um ano 
hoje, 23 de abril, na 

companhia do marido 
Pablo e do filho Léo

Sabrina Cazetto Marcom 
Robim troca de idade 

nesta sexta, dia 23, ao 
lado do marido Rodrigo e 
dos filhos Alice e Enrico

Gisele Paes Lopes 
assopra velinhas hoje, 
23 de abril, e festeja a 

data com o marido César 
e toda a família

Antonella Ravicini Martin 
Assumpção comemora 

aniversário hoje, dia 23, 
junto dos pais Caio e 

Mayra e da família

Os pais Carina e Max, 
o irmão Bruno José e 
a família parabenizam 
Victor Hugo Scudeler 
Foltran hoje, dia 23
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Érica Assumpção faz 
aniversário na segunda, 

26 de abril, e festeja 
a data ao lado do filho 
Anthony e da família

Guilherme e Maurício Arruda Fré vão comemorar 
aniversário na segunda, 26 de abril, na companhia 
dos pais Sílvia e Gê, dos irmãos Geraldinho e Murilo 
e da família. Do jornal NOSSA FOLHA, aos gêmeos 

seguem os cumprimentos especiais pela nova idade!

O marido Rodrigo, a filha 
Maria Clara e a família 

felicitam Luisa Rodrigues 
pela nova idade nesta 
segunda, 26 de abril

Luís Augusto Toledo 
de Moraes recebe os 

parabéns da esposa Inês 
e familiares na segunda, 

26 de abril

Mara Nicolosi Foltran 
aniversaria na segunda, 

dia 26, ao lado do marido 
Daniel, dos filhos, dos 
netos e da mãe Shirley

Renata Trevisan 
celebra mais um ano de 
vida na segunda, 26 de 
abril, na companhia da 
mãe e dos familiares

Adriana Milanesi faz 
aniversário na terça, 

27 de abril, e recebe o 
carinho do filho Felipe, 
da família e dos amigos

Claudio Gaiotto 
brinda nova idade na 

terça, 27 de abril, com a 
esposa Isaura, os filhos 

e os familiares

Cristiane de Luca 
Scatena apaga velinhas 
na terça, 27, junto do 
marido Anderson, da 

filha Duda e da família

Fabiana Bau Canaveze 
festeja nova idade na 
terça, 27 de abril, na 
companhia do marido 
Marcelo e dos filhos

Hugo Scudeler Baccili 
faz sete anos na terça, 

dia 27, e comemora com 
pais Edineia e Kleber e a 

irmã Helena

Isabella Luvizotto troca 
de idade na terça, 27 
de abril, e recebe as 

felicitações dos pais, da 
irmã e dos familiares

A esposa Mary, a família 
e os amigos parabenizam

João Vicente Carvalho 
Almeida (Pita) na terça, 

27 de abril

José Santarossa celebra 
mais um ano de vida na 
terça, 27 de abril, junto 
da esposa Francisca, do 

filho, da nora e dos netos

Luís Toledo rasga 
folhinha na terça, dia 27, 

com os pais Luizinho e 
Lucimara, o irmão Paulo 

e a namorada Tereza

Maise Guariglia muda 
de idade na terça, 27 de 
abril, na companhia do 
marido Emílio, do filho 

Gustavo e dos familiares

Marlene Moretti recebe 
flores e telefonemas 

pela passagem do seu 
aniversário na terça, 

27 de abril

O bolo da próxima terça, 
27 de abril, será para 
Marisete Catto Pousa, 
que assopra velinhas 

junto da família

Nanci Mariano rasga 
folhinha na terça, 27 

de abril, na companhia 
do marido Reinaldo 

e dos familiares

Rafael Camargo de 
Moraes Tinti faz 10 anos 
na terça, 27 de abril, ao 
lado dos pais Sandro e 
Micheli e da avó Isaura

A namorada Crislaine e 
os filhos Agatha, Otávio 
e Isadora parabenizam 
Rogerinho Mello pelo 

aniversário na terça, 27

Rosana Grando Módolo 
recebe os cumprimentos 

dos filhos e dos 
familiares na próxima 

terça, 27 de abril

Sônia Batistuzzo vai 
receber flores e muitos 
telefonemas pela nova 
idade a ser festejada 
na terça, 27 de abril

Vanessa Gaiotto 
aniversaria na terça, 

27 de abril, ao lado da 
filha Lara, do namorado 

Diego e familiares

Veronica Pereira celebra 
mais um ano de vida 

na terça, 27 de abril, e 
recebe os parabéns do 
namorado e da família

Aguinaldo Norberto 
Alves muda de idade 

na quarta, 28 de abril, 
e recebe o carinho dos 
familiares e dos amigos

Berta Paladini assopra 
velinhas na quarta, 28, 
com os filhos Sidnei e 

Guto, a neta Fernanda e 
as noras Marie e Juliana

Beto Mazzer rasga 
folhinha na quarta, 28 

de abril, e brinda com a 
esposa Érica e os filhos 

José Roberto e Lígia

O marido, os filhos, as 
netas e toda a família 
parabenizam Ivone 

Modanez na próxima 
quarta, 28 de abril

Os pais Sandra e 
Ewerton e o irmão 

Renato parabenizam 
Lívia Deliberali pelos 12 
anos na quarta, dia 28

Luiz Alcides recebe os 
parabéns na quarta, 28, 
junto da esposa Palmira, 

dos filhos Fabiano e 
Fagner e toda a família

Regiane Vicentim muda 
de idade na quarta, 

dia 28, na companhia do 
marido Leandro e dos 
pais Geraldo e Araci

Rita Audi recebe flores 
e telefonemas pela 

passagem de mais um 
ano de vida na próxima 

quarta, 28 de abril

Roberta Lavoranti rasga 
folhinha na quarta, 28 
de abril, na companhia 
do marido Francisco, da 
filha Helena e da família

A esposa Marilete, os 
filhos e toda a família 
parabenizam Agenor 
Cancian na segunda,

26 de abril

Alexandre Vaz assopra 
velinhas nesta segunda, 

26 de abril, e recebe 
as felicitações dos 

familiares e amigos

Arnaldo Rodrigues Neto 
comemora nova idade na 
segunda, 26 de abril, e 
recebe os parabéns dos 
familiares e dos amigos

Ana Flávia Matias 
festeja aniversário na 

segunda, 26 de abril, na 
companhia dos pais Stela 
e José Afonso e família

Os pais, a irmã e toda 
a família enviam os 
cumprimentos para 
Beatriz Scudeler na 
segunda, 26 de abril

Deborah Orr Cheung 
assopra velinhas na 

segunda, 26 de abril, ao 
lado do marido Tai e dos 
filhos Benjamin e Maya

Rodrigo Biagioni (Primo) 
aniversaria na terça, 
27 de abril, junto da 

esposa Louise, do filho 
Lucca e da família
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Beth Rossini Grando faz 
aniversário na quinta, 

29 de abril, e recebe os 
parabéns do marido Dido 

e do filho Enrico

A esposa Ana, os filhos, 
os netos e toda a família
cumprimentam Jonacir 

Amorim na próxima 
quinta, 29 de abril

Marli Gonçalves Sônego 
aniversaria na quinta, 
29 de abril, ao lado do 
marido, dos filhos, dos 
netos e dos familiares

Roberto Dal Coleto Filho 
(Lulo) celebra mais um 
ano de vida na quinta, 

29 de abril, e comemora 
a data com a família

Sandra Fré assopra 
velinhas na próxima 
quinta, 29 de abril, e 
recebe as felicitações 

dos familiares e amigos

Vinícius Fonseca Guitte 
festeja aniversário na 

quinta, 29 de abril, 
ao lado da namorada 
Nathália e da família

Talita Bete aniversaria 
na quarta, 28 de abril, 

ao lado dos pais Toninho 
e Nena, do namorado Gel 

Moraes e família

Bolo da quarta, 28 de 
abril, será para Thiago 
Foltran, que comemora 

a nova idade com os 
pais e os familiares

Viviane Pasin brinda 
nova idade na quarta, 

28, junto dos pais Regi e 
Meire, do irmão Reinaldo 

e do namorado Tiago

Achiles Leziér celebra 
mais um ano de vida na 
quinta, 29 de abril, na 
companhia da esposa, 
dos filhos e da família

Dr. Arnaldo dos Reis 
comemora nova idade 
na quinta, dia 29, com 
a esposa Lucinha, os 

filhos, os netos e família

Benedito Almeida troca 
de idade na quinta, 

dia 29, junto da esposa 
Denise e dos filhos 

Jonas, João e Juliany

Alice Capelini Tauhyl nasce em Tietê

NASCIMENTO

Para alegria dos pais Daya-
ne Tomazela Capelini Tauhyl e 
Matheus Florenzano Tauhyl e 
toda a família, nasceu na terça,  
20 de abril, às 7h34, na Mater-
nidade da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Tietê, a princesinha 
Alice Capelini Tauhyl.

A fofurinha é neta de Regi-
na Tomazela Capelini e Antô-
nio Nivaldo Capelini pelo lado 
materno e, de Adriana Floren-
zano Tauhyl e Edmur Antunes 
Tauhyl, pelo lado paterno.

Agora começa uma nova e 
extraordinária etapa para os 
papais de primeira viagem. Por 
isso, o Nossa Folha deseja que 
seja recheada de alegrias e ilu-
minada pela luz do amor.

Luciana Patrocínio recebe credencial da OAB

NOVA ADVOGADA

Na sexta, 16 de abril, a Subse-
ção de Cerquilho da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) recep-
cionou a nova advogada Luciana 
Aparecida do Patrocínio e Romei-
ro. Participaram da entrega da 
credencial da OAB, a mãe da advo-
gada Antônia Aparecida Pereira, a 
filha Lara Maria Pereira do Patrocí-
nio Miranda e o marido Rafael de 
Oliveira Patrocínio Romeiro.

A entrega da credencial foi re-
alizada pelo conselheiro seccional 
e atual responsável pela subseção, 
Antônio Carlos Delgado Lopes.

O talento, a força de vontade e 
a persistência trouxeram você até 
aqui, Luciana. Por isso, o Nossa Fo-
lha espera que esta vitória seja o 
início de muitas outras conquistas!

Divulgação OAB-Cerquilho Arquivo familiar
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Rafael e Giovanna Kleber e Edineia Taís e Ibá

Laerte e Arlete Rosi e Carniel Sueli e Egídio

Roberta e Beto Beto e Léo Nilce e Celso

Elaine e Maurício Odair e Rosecler Rangel e Cleide

Murillo e Gabriela Gizele e Tiago Flávia e Álvaro
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BODAS

Em Cerquilho, Rafael Roma e Giovanna Corradi Mazzer co-
memorarão cinco anos de casados nesta sexta, 23 de abril, na 
companhia do filho Guto e familiares.

Do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos pelas Bodas 
de Topázio Imperial!

Em Cerquilho, Kleber Bacili e Edineia Scudeler Bacili brindarão 
16 anos de união nesta sexta, 23 de abril, ao lado dos filhos He-
lena e Hugo e da família.

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Pérola de Água Doce!

Em Minas Gerais, Taís Coan Madeira e Ibrahim Fleury de Ca-
margo Madeira Filho (Ibá) festejarão 17 anos de amor e cumplici-
dade nesta sexta, 23 de abril, junto dos filhos Ibazinho e Vitória.

Os amigos do jornal Nossa Folha enviam as felicitações pelas 
Bodas de Verdelita!

Em Tietê, Laerte Ruy Filho e Arlete Módolo Ruy comemorarão  
28 anos de casados nesta sexta, 23 de abril, na companhia das 
filhas Isabela e Alice e familiares.

Do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos pelas Bodas 
de Hematita!

Em Tietê, Rosi Meire Aparecida Candeias Carniel e Luiz Gon-
zaga Carniel brindarão 34 anos de união neste sábado, 24 de 
abril, ao lado do filho Leandro Vinicius e família. 

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Espodumênio!

Em Tietê, Sueli Aparecida Pasquotto Leite e Antonio Egídio de 
Vicentin Leite festejarão 34 anos de amor e cumplicidade neste 
sábado, 24 de abril, junto da filha Daniela.

Os amigos do jornal Nossa Folha enviam as felicitações pelas 
Bodas de Espodumênio!

Em Tietê, Roberta Bellaz Uliana e Roberto Alves Lima Rodri-
gues de Moraes (Beto) comemorarão seis anos de casados neste 
domingo, 25 de abril, na companhia da filha Bianca e familiares. 
Do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos pelas Bodas de 
Peridoto!

Em Cerquilho, Luís Roberto da Silva Spezzotto (Beto) e Leoni-
des Bertanha Spezzotto (Léo) brindarão 29 anos de união neste 
domingo, 25 de abril, ao lado da filha Beatriz e família.

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Prasiolita!

Em Cerquilho, Nilce Maria Gaiotto Sabadin e Antonio Celso 
Sabadin festejarão 41 anos de amor e cumplicidade na segunda, 
26 de abril, junto dos filhos Livia, Antonio Celso e Felipe, do gen-
ro Luís, das noras Tatiane e Renata e dos netos Enrico e Luisa. 
O Nossa Folha envia as felicitações pelas Bodas de Labradorita!

Em Tietê, Elaine Raviccini Fré e Mauricio Geraldo Fré co-
memorarão 20 anos de casados na terça, 27 de abril, na com-
panhia dos filhos Rafael e Caio e familiares. 

Do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos pelas Bodas 
de Diamante Colorido!

Em Tietê, Odair Mouro e Rosecler Doriguelo brindarão 35 
anos de união na quarta, 28 de abril, ao lado dos filhos Bruno e 
Isabela e família.

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Safira!

Em Tietê, Waddington Pacheco Rangel (professor Rangel) e 
Cleide Aparecida Antonialli festejarão 31 anos de amor e cumpli-
cidade na quarta, 28 de abril, junto das filhas Julyana e Natalya 
e família. O jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas Bodas 
de Hiddenita!

Em Tietê, Murillo Sacon e Gabriela Bonadia comemorarão três 
anos de casados na quarta, 28 de abril, e receberão os cumpri-
mentos dos familiares e dos amigos.

Do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos pelas Bodas 
de Green Gold!

Em Tietê, Gizele Aparecida Ceranto e Tiago Ceranto brindarão 
14 anos de união na quarta, 28 de abril, ao lado das filhas Isadora 
e Marina e da família.

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Quartzo Rosa!

Em Tietê, Flávia Tomazela Lemos e Álvaro Lemos festejarão 
quatro anos de amor e cumplicidade na quinta, 29 de abril, junto 
do filho Enrico e da Nicole Lemos, filha do Álvaro.

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



Ao contrário do que mui-
tos pensam, Antônio Nery Fer-
reira não era tieteense e sim 
um português. De acordo com 
a Cronologia Tieteense, ele 
chegou ao Brasil com 10 anos 
aproximadamente e, primei-
ramente, residiu no Rio de Ja-
neiro até 1871 mais ou menos. 
Posteriormente, chegou ao 
município de Tietê, onde aca-
bou conhecendo e se casando 
com Francisca de Castro, irmã 
de Donato e de Prudêncio da 
Silva Castro, não tendo filhos 
desse relacionamento.

Logo depois da sua chega-
da à Cidade Jardim, Antônio 
Nery dedicou-se ao Magistério 
particular, cuja carreira alcan-
çou ótima reputação não só 
pela boa disciplina como tam-
bém pelo seu eficiente preparo 
para as atividades primárias.

Por volta de 1885, em razão 
de uma grave e prolongada en-
fermidade de um comerciante 
que mantinha um hotel na ci-

dade, Antônio Nery comprou a 
propriedade e se instalou com 
seu pequeno hotel no mesmo 
prédio. Com o auxílio de sua 
esposa, foi, pouco a pouco, 
formando suas economias e 
adquirindo prédios adjuntos, 
aumentando desta maneira 
as dependências do seu esta-
belecimento, o qual chegou a 
conquistar, merecidamente, 
grande renome dentre os esta-
belecimentos  do interior.

Dotado de um gênio todo 
brincalhão, Antônio Nery aspi-
rava somente à tranquilidade 
do lar doméstico, a amizade 
de todos e o bem da humani-
dade. Caridoso ao extremo, sa-
bia por em prática a verdadei-
ra caridade evangélica, dando 
a esmola tão ocultamente, sem 
demonstrar qualquer ostenta-
ção.

Ainda segundo consta na 
Cronologia Tieteense, quem o 
visse pela primeira vez, com 
seu físico de grande robus-

tez, aparentando mesmo um 
homem grande, como de fato 
era, talvez mal observasse que, 
sob as aparências de um trato 
às vezes seco, outras vezes 
muito amável, se ocultava um 
coração bem formado, próprio 
de um grande homem, sempre 
aberto às humanas e alheias 
desgraças. 

Antônio Nery foi importan-
te colaborador da Santa Casa 
de Tietê, ao lado de João Mar-
ques e Antonino Vieira. Neste 
estabelecimento desde a sua 
fundação até o momento da 
sua morte, sempre colaborou 
com prendas e donativos. Mui-
tas vezes, utilizou-se da esti-
ma e da amizade que lhe dis-
pensavam as casas comerciais 
de São Paulo e do Rio de Janei-
ro para solicitar auxílios para 
ver aumentado o patrimônio 
do hospital, tanto que sua fi-
gura neste estabelecimento de 
caridade era a de um verdadei-
ro apóstolo do bem, de uma 

dedicação sem limites.
Seu falecimento em 13 de 

outubro de 1912 gerou gran-
de comoção e profundo senti-
mento de tristeza. No seu se-
pultamento, realizado no dia 
seguinte, fecharam-se todas 
as casas comerciais, a pedido 
da Diretoria da Santa Casa de 
Tietê, de modo que, às 15 ho-
ras, saísse o féretro da sua re-
sidência na rua do Comércio, 
com grande acompanhamento 
de pessoas até a praça central. 

Na igreja matriz da Pa-
róquia Santíssima Trindade 
foi feita a encomendação do 
corpo, com a presença da Ir-
mandade do Santíssimo, da 
Diretoria da Sociedade Treze 
de Maio e dos mordomos da 
Santa Casa.

No Cemitério Municipal, 
o vigário e padre Humberto 
dos Santos realizou os rituais 
religiosos diante de todas as 
pessoas que acompanhavam o 
sepultamento.

Este português teve uma carreira de destaque dentro do magistério primário, tornou-se dono de hotel e grande colaborador da Santa Casa

Saiba quem foi Antônio Nery Ferreira

Seu falecimento em 13 de outubro de 1912 
gerou grande comoção em Tietê, na época

Arquivo internet
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ESPECIAL

Por Joani Corrêa PrestesO descanso em Deus
Acreditamos, totalmente, 

nas palavras do apóstolo São 
Paulo, em Romanos 08:28, ao 
nos confortar com as seguin-
tes palavras: “(…) todas as coi-
sas cooperam para o bem (…)”. 
Todavia, nas horas difíceis, 
seria muito melhor se soubés-
semos o que seria esse “bem”. 
Entretanto, Deus não nos mos-
tra tudo, mas solicita nossa 
inteira confiança em toda e 
qualquer situação. Um exem-
plo bem prático dessa verdade 
acontece ao dirigirmos à noite. 
Os faróis não iluminam toda a 
estrada, no máximo uns cin-
quenta metros à frente, mas 
nada prejudica nossa jornada, 
porque existe confiança nos 
faróis do veículo. Assim, o 
mesmo em relação aos nossos 
problemas existenciais, quan-
do descansamos em Deus. 

Isso nos recorda a história 
de um casal, que tarde da noi-
te dirigia-se ao hospital para o 
nascimento do seu segundo fi-
lho. De repente, algo inespera-
do ocorreu e a mulher entrou 
em trabalho de parto! O mari-
do, rapidamente, ligou para a 
emergência e a enfermeira o 
orientou a fazê-lo. Infelizmen-
te, a criança não respirava e a 

ele foi pedido para realizar a 
respiração boca a boca. Depois 
de seis minutos de tensão, o 
bebê chorou. 

Na entrevista coletiva, 
os jornalistas questionaram 
como eles tiveram estrutu-
ra emocional para enfrentar 
aquela situação. A enfermeira 
respondeu com uma fé inaba-
lável: “Fico feliz por Deus tra-
balhar no turno da noite”! 

Na verdade, isso mostra 
que “Deus promete uma ater-
rissagem segura, mas não ne-
cessariamente uma viagem 
tranquila”. Por isso, suas pro-
messas nos resgatam dos va-
les de amargura e desespero. 
Deus jamais nos abandona 
conforme Hebreus 13:05: (...) 
“De maneira alguma, te deixa-
rei, nunca jamais te abandona-
rei”. Ao andar à luz da Palavra 
de Deus, não tropeçaremos no 
escuro”. 

Algo bem ilustrado na vida 
de Anna Anderson quando seu 
esposo faleceu no início do 
seu casamento. Ela estava com 
as filhas pequenas e com uma 
perspectiva de futuro incerta. 
Embora tivesse uma formação 
como professora, no entanto, 
no estado onde vivia nos Es-

tados Unidos, necessitava de 
alguns requisitos para exer-
cer sua atividade profissional. 
Imediatamente começou a 
lavar e passar roupas para as 
pessoas, além de fazer a lim-
peza em uma grande loja de 
departamentos. 

Por ser afrodescendente 
sofreu discriminação racial. 
Mesmo diante de todas essas 
lutas, acreditava que, se ela 
e suas filhas confiassem em 
Deus como orienta o livro de 
Provérbios 03:05 - “Confia no 
Senhor de todo o coração e não 
te estribes no teu próprio enten-
dimento. Reconhece-o em todos 
os seus caminhos, e ele endirei-
tará as tuas veredas”, Ele as 
guiaria em todos os seus cami-
nhos. Assim, orientou suas fi-
lhas a viverem na dependência 
divina, confiar e serem sempre 
gratas a Deus por tudo. 

Sua filha mais velha tor-
nou-se uma cantora lírica fa-
mosa e, em 1955, assistiu seus 
concertos no Carnegie Hall 
e sua estreia no Metropolitan 
Opera de Nova Iorque. Na oca-
sião, os jornalistas pergunta-
ram do seu sentimento em re-
lação aquele momento da sua 
vida. Suas palavras refletiram 

bem sua fé: “Agradecemos a 
Deus. Gratidão é uma marca 
de devoção”.

O profeta Isaías, em seu 
livro no capítulo 46, diz que 
Deus carrega Seus filhos des-
de o nascimento (v.3). Ele de-
clara: “Até à vossa velhice, eu 
serei o mesmo e, ainda até às 
cãs, eu vos carregarei…” (v.4). 
Nada poderia ser mais conso-
lador, pois Ele ama cada um de 
nós. Há uma promessa, “eu vos 
carregarei” e isso inclui todo o 
cuidado e preocupação na tra-
jetória da nossa existência. 

A letra da música de Annie 
Johnson Flint é um desafio a 
uma vida de fé: “E quando os 
recursos em nós se esgotarem, 
e as forças faltarem para não 
mais suportar; as fontes eter-
nas da graça divina; terão co-
meçado somente a jorrar”. Por 
isso, “Nosso trabalho é lançar 
sobre Ele as preocupações; o 
trabalho de Deus é preocupar-
-se conosco”. 

Joani Corrêa Prestes, mes-
tre em Letras, professor e 
educador. E-mail: jcprestese-
du@hotmail.com - Twitter: @
teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

ESPAÇO ABERTO

Perfil entrevista 
Marcinho Giriboni

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta 

edição traz a tieteense Karmi-
ta Medeiros Ulhôa Canto, que 
há mais de 20 anos mora em 
Londres, na França. 

Trepidante, sensual, char-
mosa, Karmita Medeiros dei-
xou Tietê muito jovem e partiu 
em busca dos seus projetos 
de vida e da sua carreira ar-
tística. Fez ensaios e desfiles 
como manequim, apareceu em 
comerciais de televisão e em 
capas de revista. Na época, seu 
sonho era fazer Cinema.

De jovem anônima do in-
terior de São Paulo, a conhe-
cidíssima modelo em início de 
carreira, Karmita se lançou no 
universo dos famosos em ra-
zão da sua beleza, conhecen-
do e fazendo amizades com 
muitos nomes do mundo do 
entretenimento. 

Esta tieteense tornou-se 
musa da “Playboy” em 1983, 
quando estampou a capa abra-
çando um super-heroi e, de-
pois, em 1991, em um segun-
do ensaio nu, quando estar 
nas páginas da mais famosa 

publicação masculina do Brasil 
era símbolo de status e fama. 

Por um tempo, Karmita Me-
deiros viveu no Rio de Janeiro, 
circulando no universo das ce-
lebridades globais, o que a fez 
uma carioca de coração. Sim-
pática, charmosa e elegante, 
surgiu na badalada noite cario-
sa, naquele tempo de extremo 
glamour, dirigindo a casa no-
turna Calígola, anexo do res-
taurante Le Stregghe, ambos 
de propriedade do italiano Ste-
fano Monti, que funcionou de 
1977 a 2001, no famoso bairro 
de Ipanema.

O mundo girou e Karmita 
Medeiros foi viver em Paris. 
Lá se casou, separou e tem um 
filho chamado Raphael Rosen-
thal. Contando com vasta ex-
periência como Relações Públi-
cas, expert em organização de 
eventos corporativos, de moda 
e culturais, fundou a Divina 
Paris, uma empresa de concier-
gerie especializada em aluguel 
de imóveis, turismo receptivo 
e em assessoria e organização 
de eventos na França.

Acervo Nossa Folha

Marcio Rogério Ribeiro Giriboni, ou simplesmente Marci-
nho Giriboni, nasceu em 14 de maio de 1977, em Cerquilho. O 
filho do João Batista Ribeiro Giriboni e da Maria José Módolo 
Giriboni e irmão dos Marcos e da Renata, está casado com a 
Soninha e é pai do pequeno Lucas. Atua no ramo de entreteni-
mento e ficou conhecido como Marcinho do Atomix.

Eu sou? Uma pessoa extremamente verdadeira e sem papas 
na língua. 

Sinônimo de beleza? Caráter e autoestima. 
Cantor e cantora? Bruce Dickinson (banda Iron Maiden) e 

Marie Fredriksson (vocalista do Roxette). 
Ator e atriz? Michael J. Fox e Jennifer Aniston. 
Sonho? Um Brasil melhor e sem corrupção. 
Amor? Minha Família. 
Solidão? Nunca passei. 
Deus? Minha fortaleza. 
Religião? Católico.
Filme? De Volta para o Futuro.
Sonho de consumo? Ter minha própria casa. 
Defeito? Ser muito sincero e teimoso. 
Qualidade? Ser muito honesto. 
Lugar? Orlando, na Flórida. 
Lazer? Viajar com minha mulher e o meu filho.
Qual o livro de cabeceira? Não sou de ler muito. 
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seria um 

piloto de avião. 
Momento da vida para repetir? Nascimento do meu filho 

Lucas. 
Alegria? Ter saúde e estar com quem amamos. 
Tristeza? Esta pandemia da covid-19. 
Decepção? Com nossos governantes. 
Receita contra o tédio? Trabalhar, sempre. 
Tem saudades do quê? De poder apertar a mão e de abra-

çar quem eu gosto. 
Amizade é? Poder contar nos momentos mais difíceis da 

vida. 
Um(a) amigo(a) especial? Minha esposa Soninha. 
Palavra que riscaria do vocabulário? Covid-19. 
Ídolo? Deus. 
Frase? Os sonhos não possuem data de validade. 
Nota 10 para: os cientistas, médicos e enfermeiros. 
Nota zero para: a corrupção.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meu pai. 
Planos para o futuro? Trabalhar muito e poder viajar mais 

com a minha família. 
Recado? “Viva o dia de hoje como se fosse o último! Apro-

veite o que você tem de melhor, a sua vida!”.
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