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ALERTA - Prossegue até 30 de outubro a Campanha Nacional de Multivacinação em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). De 
acordo com a Secretaria de Saúde de Tietê, no município, houve comparecimento de 69 crianças menores de um ano, sendo vacina-
das 32 delas, os quais estão com doses em atraso. Das com idade de cinco a 14 anos, 333 crianças estiveram nos Postos de Saúde 
tieteenses, mas receberam a vacina 155. Em relação à Campanha contra a Poliomielite, direcionada a crianças de um ano até quatro 
anos e 11 meses, foram aplicadas apenas 343 doses, uma vez que a meta é atingir 1.931 crianças.                                         Página 4

* Compromisso ético-moral
* Engajamento em projetos sociais
* Destinação de 3 milhões de
  reais para Tietê
* A favor da redução dos salários           
  dos vereadores
* Contra a imoralidade do
  afastamento de cargos públicos
* Auxiliar na administração nos
  projetos e buscar verbas

Avança Tietê
com Paulinho
e Dr. Pedro

Uma nova forma
de fazer política!

Pais e responsáveis devem levar as crianças até cinco anos para tomar a vacina contra a poliomielite o quanto antes

EM TIETÊ

Vacinação fica abaixo do esperado
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Bicadinhas da semana Ações humanas destroem!

PARA ENCERRAR

À medida que o Planeta Terra aquece, as secas tornam-se 
mais prolongadas em diversos locais, as chuvas mais escassas, as 
ondas de calor mais frequentes e prolongadas. Sabe-se também 
que, nos últimos 25 anos, tem ocorrido aumento na frequência e 
intensidade dos furacões no Atlântico Norte. Caso o aquecimen-
to das águas oceânicas seja um fato consumado, segundo expli-
cam os especialistas, a tendência é que os furacões tornem-se 
cada vez mais fortes, pois a água quente aumenta a quantidade 
de energia para o funcionamento do sistema de tempestade.

Apesar de tantas polêmicas, tudo indica que o aquecimento 
global é resultante das ações humanas sobre a natureza. Tanto 
que o ser humano já está pagando por ter tratado a atmosfera 
como uma lata de lixo. O pior é que, caso não haja redução signi-
ficativa da emissão de gases, a humanidade poderá estar sujeita 
a catástrofes naturais cada vez mais constantes e violentas. 

Está mais que evidente que, em tempo de agressão ao plane-
ta, de aquecimento global e de necessidade de organização cole-
tiva urgente, ações adequadas para minimizar estas mudanças 
climáticas e ambientais são fundamentalmente necessárias. Nós, 
humanos, pensamos que tudo na Terra está sob nosso controle. 
Mas, cada vez com maior frequência, a natureza inventa jeitos 
devastadores de provar que isso não passa de mera inocência. 

O pior é que, por exemplo, o fogo que há meses destrói parte 
do Pantanal e já incinerou a 3,461 milhões de hectares (23% do 
bioma), é uma pequena faísca da grande “bomba” que existe no 
Planeta Terra, após inúmeras ações do homem que destroem a 
vida humana. Infelizmente, a humanidade insiste em contaminar 
o próprio ar que respira, a água que bebe, o solo que provém os 
alimentos... Todas essas destruições colocam em risco a sobrevi-
vência da Terra e dos próprios seres humanos. A consequência 
disso é que as mudanças climáticas deverão aumentar a frequ-
ência e a intensidade dos desastres naturais, como a seca. E o 
impacto vai ser ainda mais desastroso. 

O maior problema do planeta, hoje, é entender e resolver as 
relações homem-Terra, para que se consiga viver em harmonia e 
em equilíbrio. Pesquisas recentes mostram que, embora a janela 
de oportunidade esteja se fechando, ainda é possível evitar um 
cenário devastador. Entretanto, é importante haver um processo 
participativo e sustentável bem consciente da maioria, ou seja, 
cada um fazendo a sua parte e respeitando o ciclo de cada ser 
existente no planeta. As técnicas tão avançadas e adquiridas pelo 
homem também devem servir para proteger o planeta, cuidar 
dos resíduos gerados e não para destruir a vida. Definitavamen-
te, deve haver respeito verdadeiro à grandeza da natureza. Con-
corda?

“Quando Deus tira algo de você, Ele não está te punindo! 
Apenas abrindo as suas mãos para receber algo melhor” - Chico 
Xavier.

FESTA DO DIVINO Neste 
ano, em Tietê, devido à pan-
demia da covid-19, a igreja 
matriz da Paróquia Santíssima 
Trindade não promoverá os 
tradicionais pousos e almoços 
da Festa do Divino Espírito 
Santo, que teriam início neste 
mês. Entretanto, serão manti-
dos o tríduo da festa e a missa 
campal no dia do Encontro das 
Canoas em dezembro.

CONVITE Nesta sexta, 23 
de outubro, às 19 horas, a Fa-
culdade Cerquilho (FAC) en-
cerrará a 1ª Semana Cultural 
Online dedicada à professora 
mestre Maria da Conceição 
Dal Bó Vieira, de Tietê. Progra-
mação teve apresentações de 
música, poemas, contação de 
histórias, entre outras ativida-
des. A participação é gratuita e 
aberta ao público por meio do 
link https://meet.google.com/
zss-nvho-dhw.

CAPACITAÇÃO Para auxi-
liar os micro e pequenos negó-
cios na inserção no mercado 
de vendas online em tempo de 
pandemia, o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) realiza a Se-
mana da Transformação Digi-
tal. Nesta sexta, 23 de outubro, 
às 19 horas, haverá o encerra-
mento da programação quan-
do o público vai poder con-
ferir a abordagem dos temas 
“Como tirar fotos dos seus 
produtos” e “Como fazer ví-
deos para as redes sociais”. O 
evento é gratuito e você pode 
se inscrever pelo link https://
bit.ly/3iIJBNB. 

JORNALISMO DIGITAL A 
editora-chefe do Nossa Folha, 
a jornalista Damana Maria Ro-

drigues, tem promovido lives 
no Instagram, com objetivo de 
divulgar histórias de vida, re-
latos de superação e dicas de 
saúde e moda. O conteúdo tem 
ido ao ar às segundas, quartas 
e sextas, sempre ao vivo às 20 
horas, no perfil @damanaro-
drigues. Na próxima semana, 
os entrevistados serão o dou-
tor Neto Arruda, Luciana Mo-
retti e a doutora Renata Del 
Fiol, respectivamente.

ALMOÇO O Rotary Club de 
Cerquilho realizará o 1º Feijão 
Tropeiro Solidário Drive Thru 
neste sábado, 24 de outubro, 
a partir das 11 horas, em prol 
do Lar Pietá e da Campanha 
End Polio Now. Convite custa 
R$25. Os pontos de venda são 
os seguintes: Fasa Informática, 
Emílio Prime Celulares, Casa 
de Carnes Cisotto, Fratelli 
Agência Criativa, Puriágua, Ma-
gazine Maude, Capim Dourado 
e Lavanderia Poggi. Informe-se 
pelo (15)99765-0567. No dia 
do almoço, haverá sistema de-
livery com taxa de entrega no 
valor de R$3 para Cerquilho.

GENTE DA GENTE A atriz 
mirim da cidade de Tietê, Sara 
Coan Santarém, filha de Gui-
lherme Santarém e de Keila 
Coan Santarém, gravou uma 
nova série chamada “Floresta 
Week - Área Restrita” com exi-
bição aos domingos, às 10h30, 
pelo canal SBT VTV (região de 
Campinas), a partir deste do-
mingo, 25 de outubro, antes 
do programa do Celso Portioli. 
As reprises serão às terças, às 
18h30, no canal da TV Aberta 
São Paulo. Quem for de Tietê 
consegue acompanhar tudo 
pelo canal da Floresta Week no 
YouTube.

VOVÓ CORUJA Os amigos de plantão contaram que Maria 
Helena Robim é a “vovó coruja” da rua Francisco de Assis Ma-
deira. A leitora deste semanário faz questão de postar o amor 
dela pelos netos Kaique e Mirela no Facebook. É isso aí!

VIROU NOTÍCIA Espalharam por aí que a estimada  advo-
gada Silvia Maria Alves de Almeida é a amiga “relações públi-
cas” da querida Diva Hernandes (Lili), a Rainha dos Memes. 
Toda a vez que Lili aparece nesta coluna a amiga Silvia Maria 
faz questão de telefonar para ela. Muito bom!

BELEZA RENOVADA As borboletas do jardim souberam 
que Sandra cabeleireira, do Beleza Essencial, está preparando 
uma surpresa para duas amigas que serão indicadas por Ricar-
do “Bial” Pupato para passarem por uma transformação nas 
madeixas em um Dia de Princesa. Quem serão as felizardas?

É FATO O meme da semana foi publicado nas redes so-
ciais por Luciano Rodrigues, de Tietê, e traz uma verdade que 
resume bem a vida adulta: “Depois que você se torna adulto, 
você quer saber de quatro coisas: boleto pago, ter saúde, sono 
regulado e silêncio”. Quem concorda?

AMOR X COMIDA Outro meme bem engraçado veio do 
perfil de Regina Maria Pontes, com o seguinte diálogo: “Amiga, 
estou sentindo um vazio. Está precisando de um amor? Não, 
amiga! Estou precisando de lasanha!”. 

A GENTE QUE LUTE Quem também faz posts bem interes-
santes é Níobe Moreto Coan, de Tietê. Um dos memes desta 
semana foi o seguinte: “Papai Noel mandou avisar que esse 
ano é cada um por si. Porque ele faz parte do grupo de risco e 
não vai se arriscar desta vez!”

BANDIDA Já Mayra Maimone trouxe um meme bem polê-
mico para “causar” nas redes sociais. Foi este aqui: “A mulher 
do fulano morreu faz um ano e ele já está com outra! Querida, 
tem gente que está com outra e a mulher nem morreu!”

THE VOICE Os amigos do Shopping Giardino já estavam 
com saudades de quando Rosiane Ferreira de Lima “cantava” 
os maiores clássicos da música internacional. Dia desses, ela 
“cantou”, a la Celine Dion, a música My Heart Will Go On. O 
pessoal do shopping chegou até a chorar de “emoção”. Depois 
dessa, passaram a usar a hashtag #rosianenothevoice.

AJUDA As borboletas do jardim contaram que Adriano 
Bocão, o fotógrafo das incríveis imagens de drone, viveu mo-
mento “flanelinha” ao ajudar o amigo Denival de Lima (Nossa 
Folha) acessar a rua Lara Campos, em Tietê, para que o jorna-
lista pudesse estacionar.

HORÁRIOS DAS MISSAS

Agende-se

EDIÇÃO

DIGITAL

Sábado: 24 de outubro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

Domingo: 25 de outubro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas (missa do Padroeiro).
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: não haverá missa neste mês.
SANTA CATARINA: não haverá missa neste mês.
SANTO ANTONIO: missa na segunda quarta às 20 horas e celebração 

da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: missa na terceira quarta às 20 horas 

e celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: não haverá missa neste mês.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
SANTA EDWIGES: missa na segunda sexta às 19h30 e celebração da 

palavra aos domingos às 8h30.
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 19h30 e celebração 

da palavra aos domingos às 9h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sex-

ta às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
IGREJA SANTA TERESINHA

Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 

12 e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA: 
Durante semana não é obrigatório senha:
Terça: às 19h30 e sexta: às 19h30 (online).
**Aos fins de semana, é obrigatória a retirada de senha na secretaria.
Sábado: às 19 horas, domingo: às 8 horas e às 19 horas (online).
Senhas disponíveis de terça a sábado.



Cerquilho foi das umas ci-
dades paulistas que recebeu a 
força-tarefa da Receita Federal, 
do Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco), do Ministério 
Público (MP), e da Polícia Rodo-
viária Federal no cumprimento 
de 15 mandados de busca e 
apreensão e dois mandados de 
prisão, no Estado de São Paulo 
e em outros seis. 

A Operação Arinna ocor-
reu na quarta, 15 de outubro, 
e visou uma organização cri-
minosa especializada na adul-
teração de combustíveis e do 
composto químico Arla 32, 
reagente utilizado para garan-
tir maior eficiência com menor 
poluição ambiental em moto-
res a diesel dos veículos fabri-
cados a partir de 2012. 

De acordo com a investi-
gação, o esquema criminoso 
consistia em fabricar o Arla32 
utilizando-se, irregularmente, 
de ureia destinada a adubos e 
fertilizantes. Além dos danos 
ao meio ambiente, a ação cri-
minosa também prejudica o 
motor do caminhão.

Foi constatado, ainda, que 
a organização criminosa im-

portava irregularmente nafta 
sob a justificativa de que o 
produto seria destinado à fa-
bricação de tintas e vernizes. 
Contudo, os elementos de con-
vicção colhidos até o presente 
momento indicam que o in-
sumo estaria sendo desviado 
para ser misturado à gasolina.

Conforme o MP, com o des-
vio das finalidades industriais 
da nafta, o grupo investigado 
teria sonegado tributos fe-
derais, que, somados a mul-
tas aduaneiras aplicáveis ao 
caso, podem chegar a cerca de 
R$270 milhões.

Assim como Cerquilho, em 
São Paulo os mandados foram 
cumpridos em São Bernardo 
do Campo, Santo André, Li-
meira, Campinas e Santos. A 
força-tarefa também atendeu 
ordens judiciais nos Estados 
do Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Bahia, Tocantins, Rondô-
nia e Rio Grande do Sul. Parti-
ciparam do cumprimento dos 
mandados de busca e apreen-
são 16 auditores fiscais e seis 
analistas tributários da Recei-
ta Federal, bem como policiais 
rodoviários federais.

MORTE SUSPEITA - Em 

Tietê, uma das hipóteses le-
vantadas pela Polícia Civil, que 
investiga a morte do motoci-
clista Valdinei Monteiro dos 
Santos, de 46 anos, em 15 de 
outubro, aponta que a vítima 
pode ter perdido o controle de 
direção devido à pista molha-
da. Acidente ocorreu durante 
a madrugada, no km 71 da Ro-
dovia Cornélio Pires (SP-127) 

em Tietê.
De acordo com o Boletim 

de Ocorrência (B.O.), o moto-
ciclista caiu em uma reta da 
referida rodovia, foi socorrido 
com vida pelo Resgate da AB 
Colinas, mas veio a óbito na 
Santa Casa de Tietê.

Sepultado no Cemitério 
Jardim do Éden, em Tietê, 
Valdinei Monteiro dos Santos 

deixou a companheira e dois 
filhos.

FURTOS - A Polícia Civil de 
Tietê informou que, nos últi-
mos dias, ocorreram furtos no 
município. O primeiro deles 
aconteceu na noite do sábado, 
10 de outubro, quando crimi-
nosos quebraram um dos vi-
dros de uma janela e furtaram 
um micro-ondas de um esta-
belecimento comercial loca-
lizado na rua Olga de Camar-
go Rodrigues. As câmeras de 
monitoramento registraram a 
ação e servirão para identificar 
os autores do furto. 

Já na terça, 13 de outubro, 
na área rural de Tietê, houve 
o furto de um trator amarelo, 
modelo 2012. Na ocasião, os 
bandidos danificaram quatro 
cercas para entrar na proprie-
dade rural para efetuar o fur-
to do veículo. Localidade não 
possui câmeras de segurança 
e a proprietária do trator re-
gistrou o crime na Delegacia 
de Polícia do município.

O terceiro e último furto 
foi na sexta, 16 de outubro, em 
horário incerto, quando um 
homem teve a casa invadida 
por criminosos, que subtraí-

ram fios elétricos, quatro rolos 
fechados e cerca de um metro 
e meio de pastilhas de revesti-
mento. Na residência, que fica 
na rua Sebastião Cica, no Altos 
do Tietê, não há câmeras de 
monitoramento. O crime foi 
registrado na Delegacia de Po-
lícia de Tietê.

EXPLOSÃO - Em Tietê, uma 
explosão em reservatório de 
uma indústria química, insta-
lada na Rodovia Cornélio Pires 
(SP-127), deixou duas pessoas 
feridas na tarde da quarta, 21 
de outubro. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, por motivos a es-
clarecer, um reservatório com 
12 mil litros de um produto 
não especificado começou 
a pegar fogo e atingiu duas 
pessoas. Das vítimas, uma 
teve queimaduras nos mem-
bros superiores e a outra, nos 
olhos. Elas foram socorridas e 
levadas à Santa Casa de Tietê.

As equipes do Corpo de 
Bombeiros de Tietê, Laran-
jal Paulista e Sorocaba foram 
acionadas e precisaram de 
água e gerador de espuma 
para extinguir as chamas rapi-
damente.

Ação visou uma organização criminosa especializada na adulteração de combustíveis e do composto químico Arla 32 em Cerquilho

OCORRÊNCIAS

Força-tarefa cumpre mandado de busca e apreensão

cidades
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Junta Militar anuncia que 
permanecerá fechada

12 DE NOVEMBRO

No site da Prefeitura do 
município de Tietê consta que 
na quinta, 12 de novembro, 
em virtude da reunião na De-
legacia Militar, a Junta Militar 
de Tietê não terá expediente.

No mesmo comunicado de 
utilidade pública, o Poder Exe-
cutivo anunciou também que, 
a partir do mês de novembro, 

o atendimento da Junta Mili-
tar de Tietê dará prioridade 
aos agendamentos  do Jura-
mento da Bandeira, das 8 às 9 
horas, na rua Presidente Ken-
nedy, 23, no Centro.

Vale ressaltar que o telefo-
ne para mais informações é o 
(15)3282-5306 e o e-mail jun-
tamilitar@tiete.sp.gov.br

Municípios divulgam números atualizados da covid-19

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Tietê, Cerquilho e Jumirim 
divulgaram os últimos núme-
ros relacionados à covid-19 
nestas localidades. Dados fo-
ram informados pelas Secreta-
rias Municipais de Saúde. 

Até o fechamento desta 
edição, Tietê registrava 654 ca-
sos da doença, com 573 cura-
dos e 58 em recuperação. O 
número de mortes permanece 
em 23 vítimas.

Já no município de Cer-
quilho, até o fechamento des-
ta edição, eram 763 casos de 
covid-19, com 716 pacientes 
curados e 30 em recuperação. 
Total de mortes em decorrên-
cia do novo coronavírus subiu 
para 17.

Em Jumirim, o número de 
casos de covid-19 é de 88, com 
apenas uma morte registrada. 
Aqueles que estão curados so-
mam 86 pessoas.

Até ontem, 22 de outubro, 
o Estado de São Paulo teve 
38.482 óbitos e 1.076.939 ca-
sos confirmados. Deste total, 
965.420 estão recuperados e 
118.185 já tiveram alta hospi-
talar. 

Hoje, os 645 municípios 
têm pelo menos uma pessoa 
infectada, sendo 586 com um 
ou mais óbitos. Entre as víti-
mas fatais estão 22.018 ho-
mens e 16.228 mulheres. Os 
óbitos continuam concentra-
dos em pacientes com 60 anos 
ou mais, totalizando 76,4% das 
mortes.

O vírus que causa a co-
vid-19 é transmitido principal-
mente por meio de gotículas 
geradas quando uma pessoa 
infectada tosse, espirra ou exa-
la. Essas gotículas são muito 
pesadas para permanecerem 
no ar e são rapidamente de-

positadas em pisos ou super-
fícies.

CORONAVAC - O Gover-
no de São Paulo chegou a um 
acordo com para a aquisição 
via Sistema Único de Saúde 
(SUS) de 46 milhões de doses 
da vacina Coronavac, desen-
volvida em parceria interna-
cional entre a biofarmacêutica 
Sinovac Life Science e o Insti-
tuto Butantan, até o fim de de-
zembro de 2020.

Por meio do Ministério da 
Saúde, o Governo Federal havia 
confirmado que iria adquirir o 
imunizante após aprovação na 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

Referido potencial imuni-
zante contra o coronavírus 
está em fase final de estudos 
clínicos no Brasil e se mostrou 
totalmente seguro nos testes 
realizados desde o final de ju-

lho, de acordo com o Governo 
do Estado de São Paulo.

Entretanto, nos últimos 
dias, por questões políticas, o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido), dis-
se que “não há intenção de 
compra de vacinas chinesas” 
contra a covid-19, o que pode 
impossibilitar a aquisição da 
vacina por outros Estados bra-
sileiros.

Segundo o Governo Fede-
ral, não houve qualquer com-
promisso com o Governo do 
Estado de São Paulo ou seu go-
vernador João Doria (PSDB) no 
sentido de aquisição de vaci-
nas contra covid-19. Tratou-se 
apenas de protocolo de inten-
ção entre o Ministério da Saú-
de e o Instituto Butantan, sem 
caráter vinculante. Portanto, 
não há intenção de compra de 
vacinas chinesas.

Motoristas da rua Curuçá 
cobram recapeamento

CIDADÃO-REPÓRTER

Nesta semana, a coluna Ci-
dadão-Repórter traz o pedido 
de melhorias no asfalto de tre-
cho da rua Curuçá, na altura 
do número 490, na Cecap, em 
Tietê. Segundo queixas, os bu-
racos e desníveis prejudicam 
os veículos e trazem proble-
mas aos pneus, suspensão e 
amortecedores. 

“Até quando teremos que 
pagar uma carga tão alta de 
impostos, em nível municipal, 
estadual e federal, e não ter o 
retorno adequado das melho-
rias necessárias? É vergonhoso 
e caro transitar por Tietê! As 
ruas estão esburacadas devi-
do a anos sem manutenção. 
Lembrando que só a operação 
tapa-buraco já não é mais su-
ficiente por conta da condição 
precária do asfalto”, desaba-
fou um motorista.

De acordo com o secretário 
municipal de Obras e Plane-
jamento, Álvaro Floriam Ge-

braiel Bellaz, a reclamação foi 
recebida através da Secretaria 
Municipal de Governo. 

Ainda segundo Bellaz, “não 
foi aberto protocolo algum 
referente às más condições 
da capa asfáltica da via públi-
ca em questão, de forma que 
não se tinha conhecimento so-
bre tal assunto. Dessa forma, 
procuraremos até hoje dar um 
retorno após vistoriar o local”, 
completou o secretário muni-
cipal de Obras.

COMUNICADO - Em nota 
oficial pelas redes sociais, a Se-
cretaria Municipal de Obras e 
Planejamento de Tietê infor-
mou que, de 31 de outubro 
a 2 de novembro, no horário 
das 6 às 18 horas, haverá in-
terdição da avenida Soares 
Hungria, no Centro, para re-
vitalização do canteiro da-
quela via. Mais informações 
pelo telefone (15)3285-8755, 
ramal 8763.

Compradores esperam a 
entrega de apartamentos

EM CERQUILHO

O sonho da casa própria 
vem se tornando um verda-
deiro imbróglio para compra-
dores de um condomínio de 
apartamentos no bairro Galo 
de Ouro, em Cerquilho. 

Segundo divulgado pelos 
compradores, das cinco tor-
res construídas, cujas obras 
começaram em 2015, apenas 
uma foi entregue. No total, são 
480 unidades.

Muitos pagaram R$100 mil 
no ato da compra do aparta-
mento, ainda na planta, e ago-
ra temem que tenham perdido 
todo o investimento. 

O escritório da construtora 
que funcionava no condomí-
nio está fechado e ninguém 
sabe para onde se mudou. Não 
há respostas e a preocupação 
dos compradores só aumenta. 

Por outro lado, o sistema 
de monitoramento das obras, 
através de um aplicativo, 
aponta que as construções es-
tão praticamente prontas, mas 

a realidade daqueles que apli-
caram o dinheiro na compra 
do imóvel é de medo e expec-
tativa.

As obras estão paralisadas 
desde 2017 e, segundo a Caixa 
Econômica Federal, a constru-
tora responsável foi substituí-
da em 2019. Agora, o projeto 
está em análise de orçamento, 
podendo as obras serem reto-
madas em fevereiro de 2021. 
O que desanima é que o prazo 
para entrega dos apartamen-
tos pode ser estendido.

Além disso, a Caixa Eco-
nômica Federal tomou as me-
didas legais cabíveis contra a 
antiga construtora, que não 
poderá firmar contrato com o 
banco enquanto houver pen-
dências.

Enquanto isso, estes com-
pradores esperam para ter o 
imóvel que compraram e fugir 
do aluguel, com o sonho tão 
brasileiro que é ter sua casa 
própria.

Saama orienta sobre 
sementes misteriosas

ALERTA

Em Cerquilho, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura, Abas-
tecimento e Meio Ambiente 
(Saama), orientou que caso 
alguém receba, sem encomen-
dar, pacotes com sementes da 
China ou de qualquer outro 
país, que não plante nem jo-
gue no lixo.

A orientação é que, se isso 
acontecer, a pessoa deve le-
var as sementes até a Saama, 
localizada na rua da Fazendi-
nha, 39, no Centro, para que a 
equipe encaminhe para a aná-
lise. Esclarecimentos sobre o 
tema podem ser obtidos pelo 
telefone (15)3384-3470, dire-
tamente na Saama.

De acordo com a Prefeitura 
de Cerquilho, os pacotes com 
sementes misteriosas seriam 
enviadas da China e de outros 
locais da Ásia por Correio e já 
chegaram a oito Estados bra-
sileiros, sendo que o governo 
chinês nega a informação.

O fenômeno, que também 
foi registrado em países como 
Estados Unidos, Canadá, Rei-
no Unido, entre outros, ainda 
não tem uma explicação defi-
nitiva até o momento. 

Entretanto, o Departamen-
to de Agricultura dos Esta-
dos Unidos já trabalha com a 
possibilidade de que as enco-
mendas indesejadas estejam 
relacionadas a uma fraude co-
nhecida como brushing, que 

é o envio de mercadorias não 
solicitadas com o objetivo de 
registrar compras falsas. 

A semente, neste caso, 
apenas cumpre a finalidade 
de não deixar o pacote vazio. 
Isso explicaria por que as au-
toridades até agora não en-
contraram sinais de tentativas 
de bioterrorismo ou contami-
nação, por exemplo. 

Tal prática ocorre princi-
palmente em sites de compras 
oferece produtos de muitas 
lojas diferentes. Com a con-
ta falsa, eles ficam sabendo 
quando a “encomenda” foi en-
tregue e, então, podem fazer 
uma avaliação positiva para a 
própria loja. 

A reputação de cada ven-
dedor nesses sites ajuda a 
aumentar as vendas, tendo 
impacto na posição dos pro-
dutos nos resultados de bus-
ca e na confiança do cliente. 
O envio de itens baratos e le-
ves é para reduzir os custos 
de frete e da mercadoria, por 
isso, as sementes.

Em alguns casos, também 
há situações em que consu-
midores recebem produtos 
maiores ou de valor superior. 
Isso ocorre quando o brushing 
tem o objetivo de melhorar a 
avaliação do produto em si, 
não só de uma loja, e o site 
de comércio eletrônico é mais 
restritivo com suas regras 
para validar pedidos.

Campanha Cerquilho Limpa
atende novos bairros

COLETA DE INSERVÍVEIS

Prossegue até o fim de ou-
tubro a Campanha Cerquilho 
Limpa, que visa a retirada de 
móveis, como armários, guar-
da-roupas, sofás, além de col-
chão, assim como de podas de 
roçagem de gramas e limpeza 
de jardins, devidamente ensa-
cados. 

Hoje, 23 de outubro, haverá 
coleta nos Residenciais Belluc-
ci, Cattai, Módena, Corrocher, 
Real Parque e Flamboyant; 
Recanto do Sol; Recanto das 
Rosas; Jardim Itália; Portal do 
Pilares; Jardim Esplanada e 
Centro (da linha do trem sen-
tido Nova Cerquilho).

Já de 26 a 30 de outubro, 
o serviço estará disponível aos 
Residenciais São Luiz, Paradi-
so, Dorighello, Green Valley, 
Parque das Árvores, Parque 
Alvorada, Vale do Sol, Galo de 
Ouro, Recanto da Colina, Coli-
na I e II, Vitória; Vila São José; 
Nossa Senhora de Lourdes; Ce-
cap e Centro (da linha do trem 

sentido Galo de Ouro).
Vale lembrar que o recolhi-

mento de resíduos de podas e 
cortes de árvores de área parti-
cular só será feito com autori-
zação da Secretaria Municipal 
da Agricultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente (Saama). 

A Saama informou também 
que os entulhos de construção 
também não são retirados, 
sendo que o proprietário deve 
contratar empresa específica 
para descartar o referido ma-
terial corretamente. 

Já podas e cortes de árvo-
res em calçadas são responsa-
bilidade da Prefeitura. O reco-
lhimento deve ser solicitado 
pelo telefone (15)3384-3470.

Por fim, segundo a Saama, 
a falta de limpeza de lotes ou 
qualquer irregularidade rela-
cionada devem ser denuncia-
das ao Setor de Fiscalização 
da Prefeitura através do se-
guinte telefone de WhatsApp 
(15)99680-5417.

Divulgação Receita Federal

Com o desvio, o grupo investigado teria sonegado 
tributos federais, que, somados a multas, 
podem totalizar cerca de R$270 milhões

Denival de Lima

Buracos e desníveis danificam o veículo 
e podem ocasionar acidentes
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FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram aos funerais.

Inscrições da Lei Aldir Blanc 
encerram em novembro

APOIO À CULTURA

Nesta semana, a Prefeitura 
de Cerquilho, através da Secre-
taria Municipal de Educação 
e Cultura, publicou os editais 
para auxílio a espaços de cul-
tura e artistas, através da Lei 
Emergencial da Cultura (Lei 
Aldir Blanc).

Os editais vão premiar pro-
jetos culturais, artistas e sub-
sidiar as despesas das escolas 
de artes e cultura, sendo que 
as inscrições serão realizadas 
até terça, 3 de novembro.

Todos os documentos de-
verão ser entregues na secre-
taria, localizada na avenida 
dr. Vinicio Gagliardi, 1.180, no 
Nossa Senhora de Lourdes.

O Edital 001/2020 é volta-
do para os espaços de cultura 
inscritos no Cadastro Munici-
pal. Para solicitar o subsídio, 
os dirigentes de cada espaço 
devem ler atentamente o edi-
tal, preencher os anexos e pro-
tocolar o pedido na Secretaria 
Municipal de Educação, jun-
tamente com os documentos 
exigidos. Serão pagas parcelas 
entre R$3 mil e R$10 mil.

O Edital 002/2020 é para 
artistas, bandas, grupos, co-
letivos, produtores culturais 

entre outros profissionais do 
setor cultural inscritos no Ca-
dastro Municipal e vai premiar 
63 projetos em 10 modalida-
des para participarem do Fes-
tival Cerquilho em Cena. Para 
concorrer, os interessados de-
verão ler atentamente o edital 
e preencher corretamente os 
anexos, os quais deverão ser 
protocolados na Secretaria 
Municipal de Educação, jun-
tamente com os documentos 
exigidos.

O Edital 003/2020 é para 
todos trabalhadores do setor 
cultural inscritos no Cadastro 
Municipal e vai premiar 40 
projetos de oficinas virtuais. 
Para concorrer, os interessa-
dos deverão ler atentamente 
o edital e preencher correta-
mente os anexos. Os anexos 
deverão ser protocolados na 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, juntamente com os docu-
mentos exigidos.

No site cerquilho.sp.gov.
br, é possível consultar os ins-
critos no Cadastro Municipal 
de Cultura e baixar os anexos 
dos editais, além de obter mais 
informações sobre a Lei Aldir 
Blanc.

Ponto facultativo de 28 de 
outubro será transferido

DIA DO SERVIDOR

Em razão do Dia do Servi-
dor Público ser na quarta, 28 
de outubro, o ponto facultati-
vo será considerado na sexta, 
30 de outubro, após a data ser 
transferida pelas Prefeituras 
de Tietê, Cerquilho e Jumirim.

Portanto, nestes municí-
pios, não haverá atendimento 
nas repartições públicas mu-
nicipais, com exceção daque-
las que, por sua natureza, não 
podem ter o serviço suspenso, 
como é o caso do plantão de 
ambulâncias. 

Em Cerquilho, a Farmácia 
Municipal de Alto Custo infor-
ma que os agendamentos pre-
vistos para 30 de outubro se-
rão antecipados para o dia 28.

A equipe da Farmácia Mu-
nicipal já iniciou o contato 
com as pessoas agendadas 
para informar a alteração. A 
mudança ocorre devido ao 
Ponto Facultativo pelo Dia do 
Servidor Público. 

O telefone da Farmácia 
Municipal de Alto Custo é 
(15)3384-3001.

Neste ano não terá a
Subida das Canoas

FESTA DO DIVINO

A tradicional Subida das 
Canoas, como parte das festi-
vidades em louvor ao Divino 
Espírito Santo, em Tietê, não 
será realizada neste ano.

Entretanto, neste domin-
go, 25 de outubro, às 10 ho-
ras, haverá missa na igreja 
matriz da Santíssima Trinda-
de, com adoção de medidas 
sanitárias já divulgadas ante-
riormente.

Neste ano, devido à pan-
demia da covid-19, a igreja 
matriz Santíssima Trindade 
também não promoverá os 
tradicionais pousos e almo-
ços da Festa do Divino Espí-
rito Santo, que teriam início 
neste mês de outubro.

Contudo, o tríduo da festa 
e a missa campal, no dia do 
Encontro das Canoas, em de-
zembro, estão mantidos.

Pais e responsáveis devem levar as crianças até cinco anos para tomar a vacina contra a poliomielite imediatamente

CAMPANHA

Vacinação fica abaixo do esperado em Tietê

FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram aos funerais.

Divulgação
Prossegue até o dia 30 de 

outubro a Campanha Nacional 
de Multivacinação em todas 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). No sábado, 17 de outu-
bro, ocorreu o Dia D de vaci-
nação nos municípios de Tietê, 
Cerquilho e Jumirim. 

De acordo com a Secretaria 
de Saúde de Tietê, no municí-
pio, houve comparecimento 
de 69 crianças menores de um 
ano, sendo vacinadas 32 de-
las, os quais estão com doses 
em atraso. Das com idade de 
cinco a 14 anos, 333 crianças 
estiveram nos Postos de Saúde 
tieteenses, mas receberam a 
vacina 155.

Em relação à Campanha 
contra a Poliomielite, direcio-
nada a crianças de um ano 
até quatro anos e 11 meses, 
foram aplicadas 343 doses, 
uma vez que a meta é atingir 
1.931 crianças, ou seja, 17,76% 
da cobertura. “Precisamos que 
pais e familiares se conscien-
tizem sobre a importância 
da vacinação para a saúde da 
criança. A vacina é segura, gra-
tuita e importante para a vida 
dos pequenos. Basta procurar 
o Posto de Saúde mais próxi-
mo para receber atendimento. 
Os locais estão higienizados e 
respeitando as medidas sani-
tárias”, orientou a Vigilância 
Epidemiológica.

Em Cerquilho, a Secretaria 
Municipal de Saúde divulgou 
que, de 5 a 16 de outubro, já 
haviam sido vacinadas 301 
crianças e adolescentes. Já no 
Dia D da campanha, os nú-
meros foram surpreendentes, 
uma vez que 1.127 crianças e 
adolescentes acabaram vacina-
dos.

No período de 5 a 16 de 
outubro, foram imunizadas 
com vacinas diversas 95 crian-
ças menores de um ano e 57 
com idade entre cinco e 14 
anos. Outras 52 com um ano 
de idade, 27 com dois anos, 28 
com três anos e 42 com quatro 
anos receberam a dose contra 
a poliomielite.

No sábado, 17 de outubro, 
tomaram vacinas diversas 59 
crianças com menos de um 
ano e 210 com idade entre 
cinco e 14 anos. Contra a pó-
lio, foram aplicadas 240 doses 
para crianças com um ano, 
182 para os pequenos até dois 
anos, 195 para crianças com 
três anos e 214 para os que 
têm quatro anos.

Em Jumirim, de acordo 
com a Secretaria Municipal de 
Saúde, foram vacinadas, con-
tra a poliomielite, 13 crianças 
de um ano de idade, 22 com 
dois anos, 22 crianças com 
três anos e 21 com quatro 
anos. Outras nove crianças, 

com idade entre cinco e 14 
anos, receberam a vacinação.

Contra o sarampo, também 
na cidade vizinha, acabaram 
imunizados seis adultos de 20 
a 29 anos e 78 com idade entre 
30 e 49 anos. 

A campanha de multivaci-
nação, englobando sarampo e 
poliomielite, é focada na atuali-
zação da caderneta de crianças 
e adolescentes menores de 15 
anos, sendo 14 anos, 11 meses 
e 29 dias. De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, serão dispo-

nibilizados todos os tipos de 
imunização do calendário na-
cional de vacinação, sendo pos-
sível receber mais de uma dose 
no dia. Ao todo, o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) 
oferece cerca 18 vacinas para 
crianças e adolescentes.

Os órgãos de saúde aler-
tam que a população deve pro-
curar o serviço mesmo com a 
pandemia de covid-19, pois 
estas vacinas são de extrema 
importância para manter a po-
pulação imune.

LOURDES DE ZALLA MENEGUEL
Faleceu em Itapecerica da Serra, em 15 de outubro, Lour-

des de Zalla Meneguel aos 89 anos. Falecido deixou familia-
res.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho 
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

MARIA DE LOURDES BETTI MELARÉ
Faleceu em Cerquilho, em 18 de outubro, Maria de Lour-

des Betti Melaré aos 87 anos. Falecida era viúva de João Batis-
ta Melaré e deixou a filha Lucimara, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho 
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

MARIA DE LOURDES GUSSI
Faleceu em Tietê, em 18 de outubro, Maria de Lourdes 

Gussi aos 70 anos. Falecida era viúva de Osvaldo Massardi 
e deixou os filhos João, Wleidner, Warlei, Viviane e Vanessa, 
além de 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.

ERIBERTO DOS SANTOS ROCHA
Faleceu em Tatuí, em 20 de outubro, Eriberto dos Santos 

Rocha aos 32 anos. Falecido deixou os filhos Ryan e Otávio, 
além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e, 
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerqui-
lho, sendo sepultado em jazigo da família.

VALDINEI MONTEIRO DOS SANTOS 
Faleceu em Tietê, em 15 de outubro, Valdinei Monteiro 

dos Santos aos 46 anos. Falecido deixou a companheira Sonia 
Aparecida Castilho e deixou os filhos Vitor e Vivian, além de 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em 
Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.

ELISABETE TIRABASSI VITAL
Faleceu em Tietê, em 16 de outubro, Elisabete Tirabassi 

Vital aos 62 anos. Falecido deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 

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

ENZO MIGUEL GRANADO DE ALMEIDA
Faleceu em Cesário Lange, em 17 de outubro, Enzo Miguel 

Granado de Almeida aos três anos. 
Criança deixou os pais Eduardo Moreira de Almeida e Ja-

naíne Raymundo Granado, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, 
sendo sepultado em jazigo da família.

MARIA APARECIDA FERREIRA
Faleceu em Sorocaba, em 17 de outubro, Maria Aparecida 

Ferreira aos 70 anos. Falecida era viúva e deixou as filhas 
Maria Regina, Joana, Laodicéia e Adriana, além de familiares.

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

PEDRO ARAÚJO DE JESUS
Faleceu em Sorocaba, em 18 de outubro, Pedro Araújo de 

Jesus aos 71 anos. Falecido era casado com Maria de Jesus 
Rodrigues da Silva e deixou a filha Gláucia, além de familia-
res.

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

GABRIEL RIBEIRO MANOEL
Faleceu em Sorocaba, em 21 de outubro, Gabriel Ribeiro 

Manoel aos nove dias de vida. Criança deixou os pais Maycon 
César Manoel e Raiane Caroline Ribeiro e as irmãs Gabrielly e 
Helena. Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerqui-
lho, sendo sepultado em jazigo da família.

JOSÉ ANTONIO SANTANA
Faleceu em Sorocaba, em 22 de outubro, José Antonio 

Santana aos 55 anos. Falecido era casado com Roseli Caldeira 
Alves Santana e deixou os filhos Juliana e Rafael, além de 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.

Meta de Tietê é vacinar 1.931 crianças

Uso de máscara continua 
obrigatório em todo o Brasil

ATENÇÃO

Circula pelas redes sociais 
um cartaz que diz: “Agora é 
lei. O uso de máscaras não é 
mais obrigatório em todo o 
Brasil. Está no Diário Oficial 
da União: Lei 14019”. A men-
sagem é #Fake.

A lei 14.019/2020 não diz 
que o uso de máscaras não é 
mais obrigatório. Na verdade, 
ela diz justamente o contrá-
rio. Determina a obrigatorie-
dade do uso de máscaras de 
proteção individual para cir-
culação em espaços públicos 
e privados acessíveis ao pú-
blico, em vias públicas e em 
transportes públicos.

A publicação falsa engana 
ao apresentar um link para 
uma publicação do site do 
Senado que fala sobre o veto 
do presidente Jair Bolsonaro a 
um trecho da lei que determi-
na uso obrigatório de máscara 
no comércio, em escolas e em 
igrejas.

No entanto, como o Sena-
do esclareceu, o veto do pre-
sidente ao trecho que deter-
minava o uso obrigatório de 
máscara no comércio, em es-
colas e em igrejas foi derruba-
do em agosto. O próprio Sena-
do publicou em outubro um 
desmentido no canal Senado 
Verifica, destinado a comba-
ter desinformação relaciona-
da à instituição. Lá diz: “A lei 
que obriga o uso de máscaras 
em todo território nacional 
está em vigor!”

WHATSAPP - Para comba-
ter as fake news, o Ministério 
da Saúde está disponibilizan-
do um número de WhatsApp 
para envio de mensagens da 
população. 

Vale destacar que o canal 
não será um SAC ou tira dú-
vidas dos usuários, mas um 
espaço exclusivo para receber 
informações virais. O número 
é (61)99289-4640.

Paróquias divulgam 
missas de Finados 

2 DE NOVEMBRO

As Paróquias de Tietê e Cer-
quilho informaram as missas 
dos mortos pela celebração do 
Dia de Finados, na segunda, 2 
de novembro.

Em Tietê, na Paróquia San-
tíssima Trindade, ocorrerão 
missas às 8 e 10 horas e, às 19 
horas, na capela São Benedito. 
Pela Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, a celebração será 
às 19h30, com transmissão ao 
vivo pela página do Facebook 
Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida - Tietê/SP.

Neste ano, devido à pande-
mia, não haverá missas no Ce-

mitério Municipal.
Em Cerquilho, a Paróquia 

São José realizará missas na 
igreja matriz às 7, às 9 e às 11 
horas, sendo que, neste último 
horário, terá transmissão ao 
vivo pela página do Facebook 
Paróquia São José - Cerquilho/
SP. Pela Paróquia São Benedito 
e Santa Teresinha, as celebra-
ções serão realizadas às 7h30, 
às 10 e às 19 horas.

Vale lembrar que, para to-
das as missas em Tietê e Cer-
quilho, é necessário retirar se-
nha antecipadamente e seguir 
os protocolos sanitários.
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Rua dr. Palinuro, 481, Sala 2 - Centro - Tietê/SP
Telefone: (15) 3282-3744 / 3285-1960

Compra, Venda e LoCação

 IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA – LOTES, CA-
SAS E APARTAMENTOS: 
l Lote sem benfeitorias no bairro Vila Zanão, ao 
lado da distribuidora de água = R$ 170.000,00. 
Aceita permuta com casa em Tietê ou Cerquilho, 
com Área do terreno: 10x41 = 410m². 
l Barracão no bairro Jardim Bonanza = R$ 
240.000,00. Acomodações: Serralheria com barra-
cão, tendo 1 escritório e 2 banheiros. Venda com 
tudo o que tem dentro. Construção: 80m² de alvena-
ria e 80m² de barracão.
Casa no Emílio Gardenal = R$ 400.000,00. Aco-
modações: Sobrado - Piso Inferior: garagem para 2 
carros coberto, 2 salas, 1 dormitório, cozinha com 
copa, 1 banheiro social. Piso Superior: 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte. Quintal com área de Churrasqueira e 
1 quarto de despejo.
l Sítio com 4,5 alqueires, fica localizado a apro-
ximadamente 10 km do Centro de Rafard, possui 
ribeirão na divisa. Ótima renda, com ciclo de abate 
em média de 45 dias, sistema integrado. A proprie-
dade é cercada e registrada junto ao MA (Ministério 
da Agricultura), conforme exigência dos órgãos com-
petentes. 3 galpões de frango automatizados com 3 
aquecedores semi automáticos, capacidade para 80 
mil frangos; a metragem dos galpões: 205 mt x 10,5 
mt / 210 mt x 10,5 mt / 130 mt x 14 mt 5 silos;1 poço 
artesiano com capacidade para 8 mil litros de água 
por hora; 1 caixa d’água (reservatório) para 37 mil 
litros de água;1 trator Massey Ferguson 65x, ano 73; 
1 gerador Bambozzi 50 KVA, 1 máquina de incine-
rar frango; 1 batedor de cama de frango;1 carreta c/ 
capacidade p/ 3 toneladas;1 lâmina hidraúlica;1 ara-
do;1 grade;1 terraplanagem pronta (130x114mt); 1 
tanque com peixe; 1 canil; 1 casa p/ caseiro; Alicerce 
pronto para mais uma casa; Área com pedregulho; 
Pasto Bom. OBS: Aceita permuta com chácaras ou 
casas em Capivari. Consulte valor e maiores infor-
mações!!! 

CHÁCARAS, SÍTIOS E FAZENDAS
À VENDA EM TIETÊ E REGIÃO
Acesse nosso site e confira!

www.imobiliariasimon.com.br
LOCAÇÃO DE CASAS,  APARTAMENTOS E 

SALAS COMERCIAIS EM TIETÊ
l Casa disponível no Piso Superior Altos do Tie-
tê: R$880,00. Acomodações: 2 dormitórios, sala, co-
zinha, 1 banheiro social, área de serviço e garagem 
para 1 carro coberto. 
l Casa no Centro próximo a Igreja do Seminário: 
2 imóveis disponíveis: Frente e fundo: acomoda-
ções: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, 
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no fundo 
para 1 carro coberto. Valor da locação: Consulte. 
l Sobrado: Imóvel no Piso Superior no Centro 
= R$1.802,71, Total. Acomodações: 3 dormitórios, 
sala de estar, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros 
sociais, cozinha, lavanderia coberta. Na parte Infe-
rior: Lavanderia, garagem para 1 carro coberto e 2 
descobertos e 1 banheiro social. Valor da locação: 
R$1.700,00 aluguel + R$ 102,71 IPTU .
l Casa no Emílio Gardenal: Casa na frente com 3 
dormitórios, sala, 1 banheiro social, copa, cozinha 
e lavanderia conjugado, garagem para 4 carros co-
berto. Corredor no fundo com edícula: 1 dormitório, 
cozinha, lavanderia e 1 banheiro social. Valor da 
locação: Aluguel R$1.000,00 + R$ 40,00, mensal 
de IPTU. *Obs.: Imóvel também disponível para 
venda, no valor de R$ 270.000,00. 
l Casa com excelente localização, no Centro de 
Cerquilho - Residencial ou Comercial: Acomo-
dações: 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 1 ba-
nheiro social. Quintal com lavanderia e 1 banheiro. 
Não possui garagem. Lote 6x28 = 168m². *Obs.: 
Valor da locação a negociar, imóvel precisa de 
reforma. Aluguel: R$1.000,00 + IPTU R$ 48,00 
= R$1.048,00 total. Disponível para venda: R$ 
320.000,00. 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA.

Creci 59.273
Rua Enock Barreira de Macedo, 355

Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS

l Jd. Santa Cruz l Jd. Baccili l Centro 
l Brasilinha l Vila Justina l Jardim São 
Francisco l Povo Feliz l Caixa d‘Água l 
Condomínio Nova Tietê l Jardim da Ser-
ra l Jardim Bonanza l Altos do Tietê l 
Vila Santo André l Terras de Santa Maria.

APARTAMENTOS
l Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela 
Vista l Curuçá l Aurélio Persone l das 
Nações.

LOTES
l Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Ir-
mãos l Jardim Bonanza l Condomínio 
Cidade Jardim l Condomínio Nova Tietê 
l RESIDENCIAL TERRA NOVA.

SÍTIOS
l Jumirim l Baronesa l Cruz das Almas 
l Ribeirão Fundo l Costa Rica l Rosário 
l Mandissununga l Bom Retiro.

CHÁCARAS
l Rodovia Marechal Rondon l Vila No-
va l Pilões l Nossa Senhora de Fátima 
l Jd. Bonanza l Ipomeia l São Roque 
l Baronesa l Ponte Alta l D.E.R. l 
Recreativa l Shangri-lá l Terreno para 
indústria com 30.000m², com frente para 
a Rodovia Marechal Rondon.

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

Site: www.imobiliariasimon.com.br
E-mail: imobiliaria@imobiliariasimon.com.br

imoveis@imobiliariasimon.com.br
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do jornal
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Contrata pessoas
com necessidades

especiais
Interessados devem enviar

currículo para o e-mail
frangoeste@frangoeste.com.br

ou Caixa Postal 53

FEMININO: Empregada doméstica / Babá.
MASCULINO: Operador de Máquina / 

Marceneiro / Coordenador de Produção / Téc-
nico em Informática / Motorista de Caminhão 
/ Montador de Esquadrias / Auxiliar de Produ-
ção / Trabalhador Rural / Mecânico de Manu-
tenção / Eletricista de Manutenção.

FEMININO/MASCULINO: Vendedor / Ca-
seiro / Área de RH-DP / Área Fiscal / Contro-
le de Qualidade / Estágio Engenharia / Está-
gio Exportação / Eletricista de Manutenção / 
Aprendiz.

Municípios divulgam as vagas desta semana

BALCÃO DE EMPREGO

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura de Tie-
tê disponibiliza vagas para 
padeiro, área de controle de 
qualidade externo e interno, 
assistente jurídico financeiro, 
cozinheiro, caseiro, mecânico, 
montador e instalador de es-
quadrias de alumínio, motoris-
ta e jardineiro.

Mais informações podem 
ser obtidas na rua Presidente 
Kennedy, 23, Centro, ou atra-
vés do (15)3285-2887.

Também em Tietê, a Odon-
toclinic contrata auxiliar de 
saúde bucal que tenha Ensino 
Médio completo, conhecimen-
to básico em Informática, co-
municativa, proativa, organi-
zada e disposta adquirir novos 
conhecimentos. Ter cursos de 
auxiliar ou técnico de saúde 
bucal será o diferencial.

O currículo deve ser entre-
gue na rua Enock Barreira de 
Macedo, 354, no Centro, ou 
encaminhado ao e-mail tiete@

odontoclinic.com.br.
Em Tietê, empresa admite 

Expedição com experiência e 
analista de crédito e cobrança 
com experiência. O e-mail para 
envio do currículo é o confec-
caototal@gmail.com.

A Biatex contrata vende-
dor com experiência em área 
comercial, vendas industrial 
interna e externa, prospecção 
de novos clientes, administra-
ção de carteira de pedidos e 
atendimento a representantes 
comerciais.

É necessário possuir boas 
técnicas e manejo de vendas, 
dinamismo, proatividade e 
boa comunicação, além de En-
sino Técnico/Superior em Ad-
ministração ou áreas afins. Os 
interessados devem encami-
nhar currículo para rh@biatex.
ind.br ou entregá-lo na porta-
ria da empresa na SP-127.

Em Tietê, também tem 
vaga para pintor que resida 
na cidade e tenha experiência 

com pinturas em paredes/
ferragens e tintas especiais. 
Os interessados devem enviar 
currículo para rh01@quimifol.
com.br.

A mesma empresa também 
aceita currículo para cozinhei-
ra temporária, que resida em 
Tietê, tenha experiência na 
função e disponibilidade de 
horário de segunda a sábado, 
das 14 às 22h30. O e-mail tam-
bém é rh01@quimifol.com.br.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
oferece vagas para auxiliar de 
produção, montador de esqua-
drias de alumínio, motorista 
categoria C, auxiliar de com-
pras, encarregado de pilota-
gem, balconista, auxiliar de 
padaria, atendente de oficina 
mecânica, auxiliar de cozinha/
cozinheira, assistente de servi-
ços gerais, auxiliar de expedi-
ção/carregamento, eletricista 
industrial, eletromecânico, 

mecânico de manutenção, ope-
rador de máquinas industriais, 
assistente de controle de qua-
lidade, estagiário de Farmácia, 
torneiro mecânico, auxiliar 
administrativo, costureira, 
correspondente bancário, pa-
deiro, auxiliar de padaria, con-
feiteiro, estagiário de Adminis-
tração, serviços gerais, auxiliar 
de limpeza, auxiliar de corte, 
ajudante de motorista, monta-
dor de móveis e estagiário de 
Direito. Outras informações 
pelo telefone (15)3384-5652.

Em Cerquilho, a Ribeiro 
Manutenções e Serviços Diver-
sos admite profissional acima 
de 18 anos e que resida na ci-
dade com conhecimentos bási-
cos em ferramentas e noções 
de elétrica. O currículo deve 
ser enviado para contatodire-
torm@gmail.com ou entregar 
pessoalmente no endereço rua 
Professor Luiz Pereira, 360, 
Centro. Mais informaçoes pelo 
telefone (15)99600-1460.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Safira chegou ao abrigo bebezinha e logo foi adotada. A 
família que a adotou passou por dificuldades financeiras e de-
cidiu devolvê-la. Ela está castrada e vacinada. Tem um ano e 
meio e é muito dócil. Adora brincar e se dá bem com crianças.

Mais informações pelo (15)99739-3002 ou acesse www.
miaujude.com.

BEm vai até 31 de dezembro, 
anuncia Governo Federal

PRESERVAÇÃO DO EMPREGO

Em razão do estado de ca-
lamidade pública decretado 
em março por conta da pan-
demia da covid-19, o Benefício 
Emergencial de Preservação do 
Emprego e da Renda (BEm), do 
Governo Federal, prossegue 
até 31 de dezembro. 

Iniciativa autoriza empre-
sas a suspenderem o contrato 
de trabalho ou a reduzirem a 
jornada e os salários dos fun-
cionários, em troca da manu-
tenção do emprego.

O decreto publicado no Di-
ário Oficial da União estende o 
pagamento do benefício emer-
gencial até 31 de dezembro.

O BEm foi instituído em 
abril deste ano por meio da 
Medida Provisória 936/2020, 
transformado na Lei 
14.020/2020 em julho, e, ago-
ra, terá prazo total de 240 dias 
para celebração dos acordos e 
pagamento de benefício.

Em nota, a Secretaria Geral 
da Presidência informou que a 
prorrogação é necessária em 
razão do “cenário atual de cri-
se social e econômica, e com a 
permanência de medidas res-
tritivas de isolamento social. 
Ideia é que tal ação permita 
que empresas, em situação de 
vulnerabilidade, possam conti-
nuar o trabalho neste período 
e, desta forma, preservar as 
vagas e projetar uma recupe-
ração econômica”.

O BEm equivale a uma por-
centagem do seguro-desem-
prego a que o empregado teria 
direito se fosse demitido e é 
pago com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). No caso de redução de 
jornada e salário em 25%, 50% 
ou 70%, o governo paga um 
benefício emergencial ao tra-
balhador para repor parte da 
redução salarial. 

Não haverá Horário de Verão 
no País pelo segundo ano

FIQUE POR DENTRO

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o Ministério de Minas 
e Energia (MME) manteve a re-
comendação de não se adotar 
o Horário de Verão neste ano 
(2020/2021). A iniciativa foi 
extinta em abril do ano passa-
do, com base em estudos da 
pasta, que apontaram a pouca 
efetividade na economia ener-
gética e também em estudos 
da área da saúde sobre o quan-
to o Horário de Verão afeta o 
relógio biológico das pessoas. 

Em nota técnica, o MME 
avaliou o resultado regulatório 
da extinção do Horário de Ve-
rão e informou que, em razão 
das mudanças no hábito de 
consumo, a economia de ener-
gia com a medida diminuiu 
nos últimos anos e já estaria 
perto da neutralidade.

Quando foi criado, o Horá-
rio de Verão tinha por objetivo 
aliviar o pico de consumo, que 

era em torno das 18 horas, e 
trazer economia de energia na 
medida em que a iluminação 
solar era aproveitada por mais 
tempo. No entanto, nos últi-
mos anos, o MME constatou 
uma alteração no horário de 
pico com maior consumo de 
energia no período da tarde, 
por causa da intensificação do 
uso do ar-condicionado, quan-
do o Horário de Verão não ti-
nha influência.

Acrescentou que a des-
continuidade da aplicação do 
Horário de Verão 2019/2020 
implicou ainda na redução do 
custo de operação do sistema 
elétrico que, com a revogação, 
permitiu a redução da deman-
da no período noturno. Uma 
avaliação anterior do MME já 
havia apontado que, entre os 
efeitos do fim da medida no 
setor elétrico, evitaram-se cus-
tos de R$100 milhões.



Segundo a líbero da categoria Sub-17, a pandemia lhe ensinou que é importante valorizar o que se tem e também a praticar a paciência
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Para Sofia, o maior adversário é o seu pessimismo 
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Sofia Neves é filha 
de Mirian e Fabio e estuda

no Colégio Objetivo

Milena Pinheiro Belmiro
tem 21 anos e já 

ingressou na faculdade

A sexta entrevistada pelo 
jornal Nossa Folha para a série 
especial dedicada aos atletas 
do handebol é Milena Pinheiro 
Belmiro, filha de Rosana e José 
Carlos e irmã de Caio e Renato.

Nascida em 30 de janeiro 
de 1999, em Tietê, a armadora 
esquerda e direita das catego-
rias Sub-21 e Livre, estuda Ci-
ências Contábeis na Unip.

Entre os títulos conquista-
dos estão:

2013, 2016 e 2017 - cam-
peã da Liga de Handebol do 
Estado de São Paulo (Lhesp).

2014 - campeã da Lhesp 
(Cadete).

2014 e 2016 - campeã dos 
Jogos Regionais.

2016 - campeã estadual 

dos Jogos Escolares do Esta-
do de São Paulo e campeã da 
Copa dos Campeões.

2019 - campeã pela Copa 
Lhesp.

 
NOSSA FOLHA - Enquanto 

atleta, como você se define 
no handebol?

MILENA - Eu me defino 
como uma atleta apaixonada 
pelo que faz e que sempre 
busca evoluir e ajudar suas co-
legas de equipe. 

NOSSA FOLHA - Como ini-
ciou na equipe? Teve alguma 
influência?

MILENA - Iniciei em 2008 
na escolinha do meu bairro 
com o Fábio. Na época, uma 

colega de escola começou e 
treinar e me chamou. Assim, 
iniciei os treinamentos e, des-
de então, nunca mais parei.  

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

MILENA - Amo o trabalho 
em equipe e a competitividade 
com outros times.  

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

MILENA - Acredito que a 
parte física sempre foi um dos 
maiores desafios por conta de 
lesões graves e da necessidade 
de permanecer parada. Mesmo 
assim, vou me esforçando ao 

máximo para ficar em forma e 
não deixar isso atrapalhar meu 
desempenho. 

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

MILENA - Fábio e Gusta-
vo são peças fundamentais 
dentro da equipe. Além de 
treinadores, são amigos e nos 
ajudam dentro e fora das qua-
dras, e sempre foi assim. Sou 
imensamente grata por tudo 
que aprendo com eles, seja 
como atleta ou como pessoa. 

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade, o handebol lhe 
proporcionou?

MILENA - No handebol, co-
nheci muitos lugares e ganhei 
muitos amigos. Também mui-
tas portas foram abertas para 
o futuro. Mas, principalmente, 
evolui muito como pessoa. 

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

MILENA - Estou muito po-
sitiva em relação à volta das 
competições. 

Acredito que as quantida-
des das equipes dos campeo-
natos serão diminuídas em ra-
zão da situação da pandemia, 
mas tenho fé que tudo se ajei-
tará e logo voltaremos a fazer 
o que mais amamos na vida.

Segundo Milena, Fábio e Gustavo são peças fundamentais na equipe
HANDEBOL

  

O América Futebol Clube, 
conhecido em Tietê como o 
Vermelhinho da Barra Funda, 
completou 71 anos de funda-
ção no domingo, 18 de outu-
bro. Vale lembrar aqui a pri-
meira Diretoria constituída, 
em 1949, por Vicente Pontes, 
presidente; Alcides Uliana e

Renato Demarchi, vice-presi-
dentes; Ângelo Piovesani, 1º 
tesoureiro; Sisnando de Lucca, 
2º tesoureiro; Tripoli Gardenal, 
1º secretário; Cicero Pupato, 2º 
secretário; Luiz Delatorre, 1º 
treinador; José Peluzzi, 2º trei-
nador; e Joãozinho Piovezani, 
treinador do Aspirante, Juve-
nil e Infantil.

O registro oficial junto à 
Federação Paulista de Futebol 
(FPF), conforme consta em ata, 
chegou em 1955. Nesta época, 
o presidente era Renato De-
marchi, os vices José Mazzuca-
to e João Rossiti, os tesourei-
ros Menoti Bonventi e Ulisses 
Nicolosi, o secretário-geral Ge-
raldo Grigolon, os secretários 
Cicero Pupato e Osvaldo To-
ledo e os conselheiros fiscais 
André Bufo, Guerino de Lézier 
Vidotto e Tarciso Bacile.

Para quem não viveu este 
período, a primeira praça de 
esportes do América ficava no 
estádio “Caio Craccho de Sou-
za Campos” na Nova Tietê.

A história registra que, em 
20 de outubro de 1957, houve 
a inauguração das arquiban-

cadas e um festival de jogos 
com o esperado encontro en-
tre América e os Amadores do 
Santos Futebol Clube. Neste 
dia, teve ainda homenagem ao 
atleta Jair da Rosa Pinto.

Passado um tempo, o anti-
go campo foi desativado para 
a construção do estádio “Ra-
mon Lopes Guirado” e do gi-
násio de esportes “Acácio Fer-
raz” até que, em 18 de outubro 
de 1987, o América inaugurou 
o espaço que, algum tempo de-
pois, viria a ser o Estádio “Gue-
rino de Lézier Vidotto”, em 
homenagem ao esportista que 
tanto contribuiu com o Verme-
lhinho da Barra Funda.

Conforme escreveu Alberto 
Giovanetti Filho, o América é 
um clube de muitas tradições 
e paixões no cenário futebolís-
tico da cidade e merece todo o 
reconhecimento. Eu tenho or-
gulho de fazer parte desta his-
tória! Parabéns aos diretores e 
esportistas que mantêm viva a 
história deste tradicional clube 
tieteense.

PIADINHA DA SEMANA - 
No quartel, o comandante per-

gunta para o soldado:
-“Qual é seu nome?”
-Marcelo, senhor!”
“Não sei em qual escola 

você estudou, mas aqui não 

chamamos ninguém pelo pri-
meiro nome para não se sentir 
íntimo. Chamamos os soldados 
pelo sobrenome, ok?”

-“Novamente, qual é seu 

nome?”
-“Paixão, Marcelo Paixão, 

senhor!”
-“Então, Marcelo, como eu 

estava falando!”

Onde Anda Você?
Fotos acervo América Futebol Clube

INFANTIL DO AMÉRICA - DÉCADA DE 1960
Em pé: Laerte, Nereu, Bião, Tóschi, Roberto Cândido, Bofélia, Tadeu e Joãozinho

Agachados: Tela, Nelsinho, Lúcio, Cido, Cristóvão, Edson e Ditinho

Édie Honório

Joãozinho Piovezani 
marcou época como 
treinador do América

O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê. Por ordem de sor-
teio, a décima quarta entrevis-
tada é a Sofia Neves, filha de 
Mirian de Oliveira Rosa e Fabio 
de Lima Neves e irmã do Hei-
tor Neves.

Nascida em Tietê, em 20 de 
março de 2006, a líbero da ca-
tegoria Sub-17 do Vôlei Biatex 
Tietê estuda no Colégio Objeti-
vo, em Tietê, e tem como ído-
los Fabi e Lucão.

Entre os títulos conquista-
dos estão:

2017 - Terceiro lugar no Es-
tadual (Sub-13).

2018 - Terceiro lugar no 
Estadual, campeã da Série Pra-
ta (Sub-14), atleta destaque da 
Copa Regional (Sub-14) e cam-

peã da Copa de Piratininga 
(Sub-15).

2019 -  Vice-campeã da 
Copa Regional (Sub-15).

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

SOFIA - “O que você mais 
teme é o medo”.

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

SOFIA - Comecei em 2015. 
Na época, ouvi minhas amigas 
falarem que treinavam volei-
bol e, então, perguntei aos 
meus pais o que ela achavam 
da ideia. Eles deixaram e eu fui 
progredindo conforme os dias.

NOSSA FOLHA - Uma qua-
lidade que é necessária para 

ser atleta do voleibol?
SOFIA - Para mim, são três: 

responsabilidade, dedicação e 
saber trabalhar em equipe.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

SOFIA - Foi quando con-
segui o meu primeiro troféu 
como atleta destaque e quan-
do conseguimos ser campeãs 
da Série Prata em 2018.

NOSSA FOLHA - Um mo-
mento desanimador nas qua-
dras?

SOFIA - Foi perder a Copa 
Regional de 2019! Estávamos 
indo bem na competição até 
que o nervosismo foi maior e 
conseguiu nos “derrubar” em 
um momento e, no outro, nos 
confundir.

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

SOFIA - Toda importância, 
pois, do melhor jeito, ele nos 
ensina através da sua expe-
riência, assim como também 
ensina sobre a vida, dentro e 
fora das quadras. Gera cobra 
muito, mas é para evoluirmos.

NOSSA FOLHA - O seu 
maior adversário hoje é? 

SOFIA - O meu pessimis-
mo! Dentro e fora das quadras, 
eu sou assim. Nos jogos, ele 
aumenta muito mais.

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

SOFIA - Ter uma mente 
aberta, ser focada, respon-

sável e não ter medo do que 
vier. Mas vale lembrar que, às 
vezes, é bom ter medo, por-
que significa que você sabe o 
que vai acontecer, assim como 
aprende com os erros.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

SOFIA - Eu tenho aprendi-
do que é importante valorizar 
o que se tem e também a prati-
car a paciência.

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

SOFIA - Meu maior sonho 
é ter e dar uma vida melhor 
para a minha família, além de 
ver essa pandemia se resolver 
logo e ainda viver em um mun-
do onde se tenha paz.
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Embora seja automático 
associar o termo depilação à 
estética feminina, tem se tor-
nado cada vez mais comum o 
hábito do procedimento por 
parte dos homens. 

Pode, para alguns, até ser 
uma questão de vaidade, mas 
há outros -muito bons- mo-
tivos que os têm levado a se 
submeterem à depilação. É o 
caso, por exemplo, de atletas, 
como ciclistas, nadadores e jo-

gadores de futebol ou outros 
esportes. Com alto risco de 
ferimentos durante a prática, 
seja por quedas ou esbarrões, 
uma área livre de pelos se tor-
na mais simples de ser higie-
nizada, além de minimizar o 
risco de infecção e favorecer a 
cicatrização.

“Cuidar do corpo não é 
uma característica apenas das 
mulheres e vem deixando de 
ser tabu para muitos homens. 

Não é só por uma questão 
estética e outros fatores po-
dem entrar nessa conta, como 
quem procura melhorar o ren-
dimento esportivo, a higiene 
pessoal e até para ter uma 
sensação maior de conforto, 
já que uma região livre de pelo 
sente menos atrito entre si”, 
explicou a especialista em de-
pilação a cera Regina Jordão. 

“A questão da transpira-
ção e odor já é bem conheci-

da. O que ocorre é que o pelo 
aumenta a umidade local que, 
por sua vez, favorece a prolife-
ração de bactérias. O resultado 
é o odor, o famoso cecê”, disse.

Se o problema é o medo da 
dor, há vários procedimentos 
que podem ser feitos, mas, an-
tes de escolher por um deles, 
é bom levantar os prós e con-
tras. Vale lembrar, ainda, que 
a pele masculina é um pouco 
mais grossa que a feminina e, 

portanto, um pouco mais re-
sistente à dor. As lâminas, por 
exemplo, que não causam o 
incômodo na hora da retirada 
e parecem ser mais práticas, 
podem, por outro lado, favore-
cer o aparecimento de foliculi-
te, além de, no dia seguinte, já 
apontar um novo crescimento. 

Por sua vez, as ceras, sobre-
tudo as quentes, que em con-
tato com a pele dilata os poros 
para facilitar a retirada do pelo 

pela raiz, também contêm em 
suas fórmulas substâncias que 
tranquilizam esse processo. 
“A cera recebeu a alcunha de 
ser dolorida, mas de todos os 
procedimentos depilatórios, 
é a mais duradoura e eficaz. 
Além de retirar por completo 
o pelo, deixando um resultado 
que dura por semanas, é práti-
ca, rápida e, dependendo dos 
componentes da fórmula, in-
dolor”, revelou Regina Jordão.

Homens brasileiros rendem-se à depilação a cera
ESTÉTICA

Centro Médico prossegue 
com descontos especiais

CONSULTAS E EXAMES

Com o objetivo de apoiar 
o Outubro Rosa, que é o mês 
de conscientização sobre a im-
portância do diagnóstico pre-
coce e rastreamento do câncer 
de mama, o Centro Médico São 
José promove a campanha so-
lidária “Faça o Bem Cuidando 
da Sua Saúde” e, neste mês in-
teiro, oferece à população des-
contos para consultas e exa-
mes para quem fizer a doação 
de alimentos não perecíveis.

Vale reforçar que estes des-
contos só valem para outubro  
tanto para as consultas quanto 
para os exames, que devem ser 
agendados antecipadamente.

-Mamografia + ultrassom 

de mamas + ultrassom trans-
vaginal têm o valor de R$347 
com a doação de 3kg de ali-
mentos.

-Mamografia + ultrassom 
de mamas custam R$239 com 
a doação de 2kg de alimentos.

-Ultrassom de mamas + 
ultrassom transvaginal com a 
doação de 2kg de alimentos 
custam R$216.

-Ginecologista + Papanico-
lau saem por R$200 com a do-
ação de 1kg de alimento.

-Consulta com dermato-
logista tem o preço de R$150 
com a doação de 1kg de ali-
mento. 

Informe-se: (15)3288-4848.

Todas as pessoas com 40 anos ou mais precisam fazer o teste rápido pelo menos uma vez na vida, segundo orientou o Ministério da Saúde

Brasil avança no combate à hepatite C

Mais de 130 mil brasileiros 
já se recuperaram da hepati-
te C com os novos Antivirais 
de Ação Direta (DAA), desde 
a incorporação dos medica-
mentos no Sistema Único de 
Saúde (SUS) em 2015. Entre 
janeiro 2019 e setembro de 
2020, o Ministério da Saúde 
já distribuiu 61.439 tratamen-
tos para a doença. O total de 
pacientes que receberam o 
medicamento (130.969) repre-
senta 23% da meta pretendida 
para a eliminação da infecção 
no País até 2030. Além disso, 
cerca de 40% dos tratamentos 
realizados com DAA no Brasil 
ocorreram entre 2019 e 2020, 
evidenciando os grandes avan-
ços das políticas de combate à 
hepatite C.

Atualmente, o maior de-
safio para o cumprimento 
das metas para a eliminação 
do HCV (vírus da hepatite C), 
está no diagnóstico precoce da 
doença, ou seja, identificar os 
pacientes que estão com a in-
fecção, mas desconhecem sua 
situação de saúde. Hoje, cerca 
de 450 mil pessoas precisam 
ser diagnosticadas e tratadas 
no Brasil. O fato de ser uma 

doença silenciosa, que não 
apresenta sintomas em sua 
fase inicial, dificulta o diag-
nóstico, principalmente em 
pessoas acima dos 40 anos de 
idade. 

O Brasil é um dos poucos 
países ao redor do mundo que 
oferta o tratamento de forma 
universal e gratuita por meio 
de um sistema público de saú-
de. Em 2019, o Ministério da 
Saúde reestruturou o modelo 
de aquisição, programação e 
distribuição dos medicamen-
tos para hepatites virais. Os 
preços obtidos pelo SUS estão 
entre os menores do mundo, 
quando comparados a países 
que adquirem os mesmos pro-
dutos e possuem regras se-
melhantes às do Brasil em re-
lação aos direitos patentários 
e legislação para aquisições 
pública. 

O resultado do sucesso das 
estratégias foi o fim da espera 
pelos medicamentos na Rede 
Pública de Saúde. Entre 2019 
e 2020, o Ministério da Saúde 
realizou a compra de aproxi-
madamente 100 mil tratamen-
tos e tem condições de reali-
zar outras aquisições, visando 

garantir o acesso a todos os 
pacientes diagnosticados futu-
ramente.

Desde agosto de 2019, o 
envio dos medicamentos dei-
xou de ser realizado trimes-
tralmente, passando a ser feito 
mensalmente. A medida pos-
sibilita maior agilidade para 
atendimento dos pacientes. 

Com maior controle, também 
é possível o envio do estoque 
de segurança, que correspon-
de a 20% do consumo apresen-
tado pelos Estados. 

As distribuições de medi-
camentos, bem como o núme-
ro de pacientes efetivamente 
tratados para as hepatites B e 
C podem ser acompanhados 

por meio do Painel Informati-
vo sobre tratamento das hepa-
tites virais, lançado este ano, 
visando maior visibilidade e 
transparência às informações.

Nos últimos 20 anos, fo-
ram registrados 673.389 casos 
de hepatites, ocasionadas pe-
los vírus A (25%), B (36,8%), C 
(37,6%) e D (0,6%). Em relação 
aos óbitos, no mesmo período 
(2000 a 2018), foram identifi-
cados no Brasil 74.864 mortes 
por causas básicas e associa-
das às hepatites virais. Destas, 
1,6% (1.189) foi associada à 
hepatite viral A; 21,3% (15.912) 
à hepatite B; 76,02% (57.023) à 
hepatite C e 1,0% (740) à hepa-
tite D.

Embora represente o maior 
número de óbitos, a hepatite 
C vem apresentando queda 
no coeficiente de mortalidade 
e no número de óbitos desde 
2015. Em 2014, foram regis-
trados 2.087 óbitos relaciona-
dos à hepatite C, já em 2018 
foram 1.491 mortes, restando 
uma queda de 25% no número 
de óbitos por hepatite C, neste 
período, o que pode guardar 
relação com o início da oferta 
de tratamentos altamente efi-

cazes, que curam mais de 95% 
dos casos.

A maioria das pessoas que 
possui a infecção pelo vírus 
da hepatite C não tem conhe-
cimento, pois a doença não 
apresenta sintomas na maio-
ria dos casos. Quando os sin-
tomas começam a aparecer, 
geralmente a doença já está 
em estágio mais avançado, ou 
seja, o paciente pode ter convi-
vido com o vírus por décadas 
sem qualquer manifestação. 
O descobrimento tardio pode 
ser feito em virtude do apare-
cimento de fibrose hepática, 
cirrose, câncer hepático, que 
podem levar à morte.

Todas as pessoas com 40 
anos ou mais precisam fazer 
o teste da hepatite C, pelo me-
nos uma vez na vida. Pessoas 
com diabetes, doenças cardio-
vasculares, hipertensão, doen-
ça renal crônica, com distúr-
bios psiquiátricos, submetidas 
a transplantes, que vivem com 
HIV ou que fizeram transfusão 
de sangue antes de 1993.

O teste rápido é disponi-
bilizado pelo SUS e pode ser 
solicitado por qualquer pessoa 
nos Postos de Saúde.

Divulgação Nossa Folha

Cores, estampas e formas lúdicas conscientizam crianças

USO DE MÁSCARAS

A pandemia de covid-19 
impôs mudanças considerá-
veis na rotina das pessoas, 
especialmente em relação à 
higiene e a outras necessárias 
medidas de prevenção. Além 
de lavar as mãos de maneira 
correta e manter o distancia-
mento físico, outra recomen-
dação importante é a utiliza-
ção de máscaras. 

Para quem tem filhos pe-
quenos, o desafio é convencê-
-los da necessidade do uso da 
proteção – sem, no entanto, 
causar medos ou traumas. 

A psicóloga Daiane Dau-
michen Antiório explicou que, 
para que a criança compreen-
da a importância de qualquer 
ação que precisa fazer, é fun-

damental que essa ação faça 
sentido para ela. “Por isso, 
deve existir um diálogo com 
a criança de forma clara, obje-
tiva e em uma linguagem que 
ela seja capaz de captar”, co-
mentou Daiane. 

Além disso, ainda segundo 
a psicóloga, usar cores, estam-
pas e formas lúdicas é uma 
forma de fazer a criança se in-
teressar pelo assunto”. 

Conforme a especialista, é 
fundamental que os pais fa-
lem sobre a doença de manei-
ra leve, clara e objetiva, expli-
cando como ela é transmitida 
e a importância de se usar as 
máscaras como medida de 
proteção. “Existem muitos ví-
deos lúdicos que auxiliarão 

na conversa”, disse Daiane. 
“Prepare-se a esclarecer todas 
as dúvidas dos pequenos, que 
com certeza serão muitas”. 

Durante a conversa, ma-
mães e papais precisam trans-
mitir as informações com se-
gurança, focando na saúde e 
na vida e sem demonstrar ou 
tentar incutir medo ou deses-
pero. “Jamais explique dizen-
do que, se a criança não usar a 
máscara, vai contaminar e ma-
tar as pessoas e que o número 
de mortes já passa de tantos. 
Isso pode gerar sentimentos 
ruins, como o medo, angús-
tia, culpa e muito estresse”, 
comentou a psicóloga Daiane 
Antiório. 

Segundo ela, as crianças 

são mais obedientes do que os 
adultos e tendem a respeitar 
muito mais as regras. Porém, 
para que isso ocorra, é funda-
mental que entendam e assi-
milem os motivos. 

“Outro ponto importante 
é os adultos perceberem suas 
próprias atitudes, falas e com-
portamentos frente à utiliza-
ção do acessório de segurança. 
Se a criança vê os pais recla-
mando ou usando a máscara 
de maneira errada, sem cuida-
do, ela irá repetir isso, mesmo 
com todo o diálogo realizado”, 
afirmou a psicóloga. 

De acordo com Daiane 
Daumichen Antiório, como em 
tudo na vida, a criança repete 
os modelos que ela vê. 

Exame é ofertado gratuitamente pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)



fique sabendo

Ideia do candidato a prefeito pelo Podemos é unir os representantes da indústria e comércio e, juntos, tomarem decisões assertivas

ENTREVISTA

Pepeu pretende criar um Conselho Econômico

Saiba a diferença entre votar em branco e votar nulo
PLEITO ELEITORAL

Apesar do comparecimen-
to ao local de votação ser obri-
gatório, o eleitor brasileiro é 
livre para escolher ou não um 
candidato, já que pode votar 
nulo ou branco.

Segundo o Glossário Elei-
toral do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), divulgado pela 
Agência Brasil, o voto em bran-
co é aquele em que o eleitor 
não manifesta preferência por 
nenhum dos candidatos. Para 
votar em branco, é necessá-
rio que o eleitor pressione a 
tecla “branco” na urna e, em 
seguida, a tecla “confirma”. Já 
o nulo é aquele em que o elei-
tor manifesta sua vontade de 
anular o voto. Para isso, preci-
sa digitar um número de can-
didato inexistente, como, por 
exemplo, “00”, e depois a tecla 
“confirma”.

Antes, como o voto branco 
era considerado válido, ele era 
contabilizado para o candida-

to vencedor. Na prática, era 
tido como voto de conformis-
mo, como se o eleitor se mos-
trasse satisfeito com o candi-
dato que vencesse as eleições, 
enquanto o nulo - considerado 
inválido pela Justiça Eleitoral - 
era tido como um voto de pro-
testo contra os candidatos ou 
políticos em geral.

Hoje em dia, conforme a 
Constituição Federal e a Lei 
das Eleições, vale o princípio 
da maioria absoluta de votos 
válidos, que são os dados a 
candidatos ou a legendas. Vo-
tos em branco e nulos são des-
considerados e acabam sendo 
apenas um direito de manifes-
tação de descontentamento do 
eleitor, que não interfere no 
pleito eleitoral. Por isso, mes-
mo quando mais da metade 
dos votos forem nulos, não é 
possível cancelar uma eleição.

TÍTULO DE ELEITOR - O 
plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF) confirmou, por 
unanimidade, que o eleitor não 
pode ser impedido de votar 
caso não tenha em mãos o títu-
lo de eleitor, sendo obrigatória 
somente a apresentação de do-
cumento oficial com foto.  

Os ministros entenderam, 
de modo definitivo, que exigir 
que o eleitor carregue o título 
de eleitor como condição para 
votar não tem efeito prático 
para evitar fraudes, uma vez 
que o documento não tem 
foto, e constitui “óbice desne-
cessário ao exercício do voto 
pelo eleitor, direito fundamen-
tal estruturante da democra-
cia”, conforme escreveu em 
seu voto a relatora ministra 
Rosa Weber.

A ministra acrescentou que 
a utilização da identificação 
por biometria, que vem sen-
do implementada nos últimos 
anos pela Justiça Eleitoral, 
reduziu o risco de fraudes, 

embora a identificação por do-
cumento com foto ainda seja 
necessária como segundo re-
curso.

Ela destacou também que, 
desde 2018, o eleitor tem tam-
bém a opção de atrelar uma 
foto a seu registro eleitoral no 
aplicativo e-Título e utilizar a 
ferramenta para identificar-se 
na hora de votar, o que esva-
ziou ainda mais a utilidade de 
se exigir o título de eleitor em 
papel.

“O enfoque deve ser dire-
cionado, portanto, ao eleitor 
como protagonista do proces-
so eleitoral e verdadeiro de-
tentor do poder democrático, 
de modo que a ele não devem, 
em princípio, ser impostas li-
mitações senão aquelas estri-
tamente necessárias a assegu-
rar a autenticidade do voto”, 
escreveu Rosa Weber, que foi 
acompanhada integralmente 
pelos demais ministros.

Pepeu Calixto tem 
candidatura deferida 
pela Justiça Eleitoral

ELEIÇÕES 2020

Em Tietê, o candidato a 
prefeito Edivaldo Oliveira de 
Jesus - Pepeu Calixto, do Po-
demos, teve sua candidatura 
deferida pela Justiça Eleitoral, 
conforme divulgou o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

Até o fechamento desta 
edição, os candidatos a pre-
feito José Carlos Melaré (PDT) 
e Paulo de Souza Alves Filho 
(PV) ainda aguardavam posi-
cionamento referente à apro-
vação do registro das suas 
candidaturas.

Já Basílio Saconi Neto 
(MDB), José Geraldo Fabri - 
Dau (Republicanos) e Vlamir 
Sandei (PSDB) estão com as 
candidaturas deferidas, con-
forme informado pelo TSE. 

Em relação a Cerquilho, 
todos os cinco candidatos a 
prefeito Aldomir José Sanson 
- Aldo (PSDB), Agnaldo José Vi-
tor Atti - Bilu (Solidariedade), 
Diego Giuliano Sebastiani (Po-
demos), Manoel Santos Cruz 
Filho - Professor Manoel (PT) e 
Valdir Rocha de Oliveira - Val-
dir do Estacionamento (PDT) 
ainda esperavam pela aprova-
ção do registro da candidatura 
até o fechamento desta edição.

Quanto à vizinha Jumirim, 
dos três candidatos à Prefei-
tura, somente Benedito Tadeu 
Fávero - Tadeu Fávero (PSDB) 
ainda aguarda pelo deferimen-
to do registro de candidatura. 

Daniel Vieira (Democratas) e 
Rosangela Gama do Nascimen-
to - Rosa Nascimento (PTB) ti-
veram o registro deferido.

Neste ano, conforme deter-
minado pelo TSE, as eleições 
municipais ocorrerão nos do-
mingo, 15 e 29 de novembro, 
considerando a segunda data 
para as cidades que terão se-
gundo turno.

VOTAÇÃO - Para o gru-
po de risco de contágio da 
covid-19, no dia da votação o 
horário preferencial será das 
7 às 10 horas. Contudo, não é 
exclusivo e a votação vai estar 
aberta a todos os eleitores.

O voto não é obrigatório 
para maiores de 70 anos, mas 
o grupo de risco para o con-
tágio da covid-19 começa aos 
60 anos. Por esse motivo, as 
equipes da Justiça Eleitoral 
vão precisar seguir uma sé-
rie de protocolos de higiene e 
orientar os eleitores a fazer o 
mesmo, como manter o dis-
tanciamento.

O voto não é facultativo, 
portanto, o eleitor com menos 
de 70 anos tem de votar. Se não 
votar, precisa justificar. Quem 
não votar e não justificar, den-
tro do prazo de 60 dias, leva 
multa de R$3,51 e fica com o 
título irregular - não consegue, 
por exemplo, se inscrever em 
concurso público, tirar passa-
porte ou RG.
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Divulgação

Divulgação Podemos

Promoção mais que 
especial na Vino di Vita

Está dada a largada às Elei-
ções Municipais de 2020 e, 
em busca da preferência dos 
30.332 eleitores de Tietê, es-
tão os candidatos a prefeito 
Edivaldo Oliveira de Jesus, co-
nhecido como Pepeu Calixto, 
e a vice Levi da Silva, do Pode-
mos.

A seguir, os leitores do jor-
nal Nossa Folha vão conhecer 
os planos em prol de Tietê 
destes candidatos. 

NOSSA FOLHA - Quem é o 
senhor e qual o seu diferen-
cial diante dos demais candi-
datos? Além disso, justifique 
a escolha do candidato a vice-
-prefeito.

PEPEU - Meu nome é Edi-
valdo Oliveira de Jesus. Sou co-
merciante do ramo da tapeça-
ria, tenho um casal de filhos e 
três netos. Sou  Ficha Limpa! O 
meu candidato a vice é o Levi 
da Silva, presidente de parti-
dos há 20 anos em Tietê. Sou 
usuário do sistema público e 
gosto de estar com o povo.

  
NOSSA FOLHA - Como 

candidato a prefeito, quais 
serão as suas cinco priorida-
des e qual será o papel do vi-
ce-prefeito, se eleito?

PEPEU - Minhas priorida-
des, se eleito, serão: Emprego, 
Saúde, Moradia, Educação e La-
zer. Meu vice Levi da Silva terá 
participação total em nossa 
gestão e ajudará a buscar re-
cursos para Tietê.

 NOSSA FOLHA - Como 
considera os servidores pú-
blicos, sem os quais não é 
possível administrar, e que 
relação pretende ter com 

eles?
PEPEU - O servidor públi-

co é a grande engrenagem da 
máquina pública. Entendo que 
não é possível administrar 
sem a cooperação deles, pois 
a Prefeitura é um prestador de 
serviço. Minha relação será de 
total parceria e respeito.

NOSSA FOLHA - Muitos 
moradores acreditam que, 
em comparação às outras ci-
dades, Tietê é um município 
inoperante. Concorda?

PEPEU - Sim, eu concordo!  
Veja que Tietê tem 107 anos a 
mais que a vizinha Cerquilho 
e, se comparada a ela, a situa-
ção geral que a nossa cidade se 
encontra em questão de ges-
tão e desenvolvimento social é 
vergonhosa. 

NOSSA FOLHA - O que 
será feito no seu governo 
para acabar com o apoio po-
lítico em troca de favores e 
cargos públicos?

PEPEU - Nós não tivemos 
apoio partido algum, portanto, 
seremos  livres para tomar de-
cisões buscando sempre pes-
soas capacitadas.  

NOSSA FOLHA - Se eleito, 
quem vai compor seu secre-
tariado? É possível assumir 
compromissos não partidá-
rios antes da posse ou isso 
será negociado depois da 
eleição?

PEPEU - Sim, é preciso e 
necessário assumir compro-
missos. Se eleitos, em nosso 
governo todos os secretários 
serão capacitados, terão que 
gostar de gente e respeitar a 
todos.

NOSSA FOLHA - Na práti-
ca, como buscará recursos es-
taduais e federais, se eleito?

PEPEU - Primeiramente, 
incentivaremos a abertura de 
novos comércios e indústrias 
e, assim, buscaremos recursos 
junto aos Governos Estadual e 
Federal e por meio de parce-
rias público/privado.

NOSSA FOLHA - Como vai 
ser seu plano de incentivo fis-
cal e financeiro às indústrias 
para colaborar com a geração 
de novos empregos?

PEPEU - Vamos incentivar 
o microempreendedor local 
facilitando a abertura e fun-
cionamento dos respectivos 
negócios. 

Também vamos criar um 
Conselho Econômico com re-
presentantes da indústria e 
comércio e, juntos, tomare-
mos decisões  assertivas para 
também aumentar nosso Polo 
Industrial.

NOSSA FOLHA - Para en-
cerrar, qual é a estratégia de 
comunicação com o eleitor 
durante a campanha deste 
ano, considerando o cenário 
da pandemia?  

PEPEU - As nossas estraté-
gias em meio a essa pandemia 
da covid-19 são unicamente 
por meio das redes sociais e 
do Nossa Folha devido ao nos-
so baixo poder aquisitivo.

NOTA DA REDAÇÃO - Se-
guindo a determinação oficial 
que a publicação das entrevis-
tas com os candidatos a pre-
feito de Tietê seguiria ordem 
alfabética como critério de di-
vulgação, o jornal Nossa Folha 
informa que, em razão do qua-
dro de saúde do José Geraldo 
Fabri - Dau (Republicanos) e 
a sua indisponibilidade em 
liberar suas respostas no pra-
zo estabelecido, este sema-
nário antecipou a entrevista 
com Pepeu Calixto.

Todos os vinhos e 
espumantes com até

Válido enquanto durarem os estoques ou até 31 de outubro

Confira as condições e encha sua
adega com os melhores vinhos.

15% de desconto.

Edivaldo Oliveira de Jesus - Pepeu Calixto, do 
Podemos, tem Levi da Silva como candidato a vice

Prestação de contas deve ser 
enviada até este domingo

ATENÇÃO, CANDIDATOS

Domingo, 25 de outubro, é 
o fim do prazo para que can-
didatos e partidos políticos 
enviem à Justiça Eleitoral a 
prestação de contas parcial re-
ferente às Eleições Municipais 
2020. 

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) alertou sobre a im-
portância de envio dos dados 
antecipados para não haver 
sobrecarga no sistema.

Todos os diretórios parti-
dários e candidatos, indepen-
dentemente de estarem com 
o registro deferido ou não, de-
verão encaminhar a prestação 
de contas parcial por meio do 
Sistema de Prestação de Con-
tas Eleitorais (SPCE).

Deve constar da prestação 
de contas parcial toda a mo-
vimentação financeira e/ou 
estimável em dinheiro ocorri-
da do início da campanha até 
o dia 20 de outubro, confor-
me previsto na Resolução TSE 
23.627/2020, que instituiu o 
novo calendário das Eleições 

2020, em razão da pandemia 
da covid-19.

De acordo com o artigo 
47, parágrafo 6º, da Resolu-
ção TSE 23.607/2019, a não 
apresentação da prestação de 
contas parcial ou a sua entrega 
de forma que não corresponda 
à efetiva movimentação de 
recursos caracteriza infração 
grave, salvo justificativa aco-
lhida pela Justiça Eleitoral, que 
será apreciada no julgamento 
da prestação de contas final.

Os dados das prestações 
de contas parciais serão divul-
gados pelo Tribunal Superior 
Eleitoral em 27 de outubro, 
por meio do sistema Divulga-
CandContas.

Segundo o TSE, a presta-
ção de contas é um dever de 
todos os candidatos, inclu-
sive vices e suplentes, e dos 
diretórios partidários. Essa 
é uma medida que garante a 
transparência e a legitimida-
de da atuação partidária no 
processo eleitoral.

Assistente virtual esclarecerá 
dúvidas do eleitorado

WHATSAPP

Uma das novidades lan-
çadas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) para as Eleições 
Municipais é o Tira-Dúvidas 
Eleitoral no WhatsApp. Trata-
-se da primeira parceria do gê-
nero entre a Justiça Eleitoral e 
a WhatsApp Inc. O chatbot foi 
desenvolvido pelo Infobid, um 
dos principais provedores de 
serviços para o aplicativo.

Para interagir com o assis-
tente virtual, acesse a câmera 
do seu celular e a aponte para 
o QR Code na página do TSE 
ou adicione o telefone +55 61 
99637-1078 à sua lista de con-
tatos. Também pode ser aces-
sado por meio do link no site 
do TSE.

O canal traz diversos as-
suntos de interesse do elei-
tor, como dia, horário e local 
de votação. Respostas às per-
guntas mais comuns envia-
das para a Justiça Eleitoral 
também são encontradas no 
chabot. Um dos destaques do 
assistente virtual é o Fato ou 

Boato. Ao selecionar o item, o 
usuário pode acessar conteú-
dos desmentidos por agências 
de checagem de informações. 
É uma ferramenta que facilita 
o acesso do cidadão à Justiça 
Eleitoral, evitando que ele vote 
com insegurança em novem-
bro. Por meio de uma “conver-
sa” com o bot, é possível aces-
sar inúmeros links de serviço, 
baixar o aplicativo e-Título e 
conhecer dicas para eleitores e 
mesários.

O chatbot do TSE no What-
sApp é mecanismo que a pes-
soa pode compartilhar com 
quem faz parte do círculo de 
relacionamento. Para isso, bas-
ta salvar o número na agenda, 
clicar em Bot no WhatsApp, 
deslizar a tela até o final e 
apertar “Compartilhar empre-
sa”. Por fim, é preciso selecio-
nar para quem deseja enviar o 
telefone do assistente digital. 
O procedimento ajuda a aca-
bar com o “disse-me-disse” 
sem fundamento nas eleições.

Dicas práticas para o 
dia da votação

GUIA DO ELEITOR

As eleições municipais se-
rão realizadas em todo Brasil e 
os eleitores vão às urnas para 
escolherem seus novos repre-
sentantes para os próximos 
quatro anos. 

Pela ordem na urna eletrô-
nica, o eleitor votará primei-
ramente para vereador e, por 
último, em prefeito. Vale lem-
brar que o candidato ao cargo 
de vereador é identificado com 
cinco dígitos, enquanto quem 
concorre a prefeito, dois dígi-
tos.

O eleitor que possui difi-
culdade em decorar números 
pode fazer uso da famosa coli-
nha com os nomes e números 
dos candidatos em ordem de 
votação. Essa prática é permi-
tida no papel, mas é vedada 
em celular ou qualquer meio 
eletrônico. Também não é per-
mitido levar o aparelho para a 
cabine de votação.

É aconselhável ainda pres-
tar atenção em alguns detalhes 
no dia da votação: não deixe 

para chegar até a seção de vota-
ção na última hora. É importan-
te lembrar que a votação ocorre 
das 7 às 17 horas, sendo o voto 
obrigatório para os brasileiros 
entre 18 e 70 anos.

Certifique-se de que seu lo-
cal de votação continua ativo: 
consulte a sua zona eleitoral 
no site do TSE e preencha o pe-
queno formulário online com o 
nome, ou número do título de 
eleitor, data de nascimento e 
nome da mãe.

 No dia da eleição, leve um 
documento oficial com foto: 
carteira de identidade, pas-
saporte, carteira de categoria 
profissional reconhecida por 
lei, certificado de reservista, 
carteira de trabalho ou carteira 
nacional de habilitação. 

Leve também seu título de 
eleitor, já que nele constam in-
formações sobre a zona e a se-
ção eleitoral. Se preferir, baixe 
e instale o e-Título. Disponível 
na Google Play Store e Apple 
Store.



gente sociedade

ANIVERSARIANTES

Ludmar Serrão recebeu 
os cumprimentos da 
família e dos amigos 
da Avac no sábado, 

17 de outubro

Daiane Pires Godoi Dal 
Pozzo aniversaria nesta 
sexta, 23 de outubro, na 

companhia do marido 
Cesar e do filho Mateus

Maria Edi Viotto brinda 
seu aniversário hoje, 

23 de outubro, na 
companhia do marido 

Rodolfo e família

Geraldo Vicentin será 
festejado pela esposa 

Araci, pelos filhos, pelas 
netas e pelos familiares

neste sábado, dia 24

Aparecida Silveira Mello 
Madeira rasga folhinha 

neste domingo, dia 25, e 
recebe os cumprimentos 
dos familiares e amigos

A mãe Adriana, a irmã 
Benedita e o marido 

Fernando parabenizam 
Hortênsia Mateus pelo 

níver no domingo, dia 25

Marília Armbruster 
celebrou mais um ano 
de vida ontem, dia 22, 

na companhia do marido 
Adriano e da família

Gabriela Módolo Calça 
assopra velinhas hoje, 
dia 23, ao lado dos pais 
Patrícia e Fábio, da irmã 
Giovana e do namorado

Ricardo Matsunaga 
festeja mais um ano de 
vida hoje, dia 23, junto 
da esposa Giovana e da 

filha Maria Eduarda

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

marido e a família

Os pais Adalberto e 
Lúcia, a irmã Ana Teresa 

e a namorada Bianca 
parabenizam Arione Tozi 

neste domingo, dia 25

José Roberto de 
Carvalho (Beto) receberá 

as felicitações dos 
familiares e amigos 

neste domingo, dia 25

Andressa Dalava troca 
de idade nesta sexta, 
dia 23, e receberá os 

parabéns do namorado 
Leandro e familiares

Joelma Correa muda de 
idade nesta sexta, 23, 

e recebe todo o carinho 
do marido, das filhas 

e dos familiares

Cláudio Sérgio Maciel 
de Almeida recebe os 
parabéns da esposa 

Jussara, das filhas e dos 
netos amanhã, dia 24

Teresa Bibo Mariucio 
completa 92 anos 

amanhã, 24 de outubro, 
na companhia do marido 

Agostinho e família

Diego Calaça aniversaria 
neste domingo, dia 25, 

na companhia da esposa 
Bruna, do filho Miguel e 
dos pais Neco e Cacilda

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

Arthur Montanham Sotilo 
completou um aninho na 
quarta, 21 de outubro, 

junto dos pais Tamara e 
Junior e familiares

Geni Cristo celebra mais 
um ano de vida hoje, 
23 de outubro, com o 

marido Darci, os filhos, 
as netas e toda a família

Vera Gaiotto assopra 
velinhas hoje, 23 de 
outubro, ao lado do 

marido Chico, da filha 
Gabriela e familiares

O brinde deste sábado, 
24 de outubro, será 

para Murilo Bettini, que 
celebra o níver com a 

esposa Nani e familiares

Carla Aronchi será 
festejada pelos filhos, 
pelo namorado Tino 
e pela família neste 

domingo, 25 de outubro

O bolo deste domingo, 
25 de outubro, será para 

Lilian Cavalcanti, que 
vai comemorar a data 

ao lado da família

Adriana Fávero recebe 
o carinho das filhas 

Benedita e Hortênsia e 
dos genros Fernando e 

Paulo hoje, dia 23

Bolo de hoje, 23 de 
outubro, será para Júlio 
Cavalcante da Silva, filho 
de Jorge e Selma e irmão 

do Jeferson

Familiares e amigos 
cumprimentam Fábio 

Modanez pela nova idade 
a ser festejada amanhã, 

24 de outubro

Ana Maria Battistuzzo, 
diretora do Centro do 
Professorado Paulista, 
festeja mais um ano de 
vida neste domingo, 25

Ednea Godoy apaga 
velinhas neste domingo, 
25 de outubro, ao lado 

do marido Pedro Massa, 
dos filhos e familiares

Márcia Gaiotto Sanches 
celebra mais um ano de 
vida na companhia dos 
filhos e família neste 

domingo, 25 de outubro

A esposa Camila e os 
filhos Isabela e Pedro 
parabenizam Cassiano 
Baldo pelo aniversário 

hoje, 23 de outubro

Os familiares e os 
amigos cumprimentam 
Karime Jacob pela nova 

idade a ser festejada 
nesta sexta, dia 23

Fátima Antunes 
brinda aniversário neste 

sábado, dia 24, com 
o marido Geraldo, os 

filhos, a neta e a família

Andrei Grando apaga 
velinhas neste domingo, 
25 de outubro, com os 
pais Wande e Rosa, a 
irmã Laura e a família

Eduardo de Oliveira 
aniversaria no domingo, 
dia 25, junto da esposa 

Luciana, da filha Estela e 
dos pais Admir e Vilma

Orlando Lopes da Silva 
(Caçapa) vai assoprar 

velinhas neste domingo, 
dia 25, junto da esposa 
Cida e do filho Douglas
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ANIVERSARIANTES

Pedro Massa recebe 
os parabéns da esposa 
Ednea, dos familiares e 
amigos neste domingo, 

25 de outubro

A família e os amigos
parabenizam Zezé 

Madureira por mais 
um ano de vida neste 

domingo, 25 de outubro

Célio Citroni (Pena) 
brinda nova idade nesta 
segunda, 26 de outubro, 
junto da esposa Malu, do 

filho e dos familiares

Luiza Alves Rodrigues 
completa oito anos nesta 
segunda, dia 26, ao lado 
dos pais Paulo e Juliane, 
do irmão Enzo e família

Mariana Humer recebe 
as felicitações do marido 
Walberto, do filho João 
e dos familiares nesta 

segunda, 26 de outubro

Mariana Pilon aniversaria 
nesta segunda, dia 26, 

junto do marido Kim, dos 
pais Valmir e Adriana e

do irmão Gustavo

Nicole Macruz muda de 
idade nesta segunda, 

26 de outubro, e recebe 
os parabéns dos pais, 

da família e dos amigos

Paulo Affini será 
festejado pela esposa 
Adriana, pelo filho e 

por toda a família nesta 
segunda, 26 de outubro

Os filhos Erikris, Marcela 
e Fernanda e familiares 
cumprimentam Silvia 

Regina pelo aniversário 
nesta segunda, dia 26

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

Vilma Gonçalves 
Reginato celebra mais 
um ano nesta segunda, 
dia 26, com o marido, 

os filhos e os familiares

Bolo da terça, 27 de 
outubro, será para 
Dalva Oliveira, que 

brinda com o marido 
Reginaldo e família

Beatriz e Bianca Thibes assopram velinhas na terça, 
27 de outubro, na companhia dos pais 

Adriano e Silvana, da irmã Luana e dos familiares. 
Da redação do jornal NOSSA FOLHA, seguem os 

cumprimentos às gêmeas pela nova idade!

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

Júlia Vieira apaga 
velinhas na terça, 27, 

junto dos pais Gabemar 
e Simone, da irmã Laura 

e de toda a família

Os filhos Sara, Amauri 
e Raquel e a mãe Maria 

Inez cumprimentam 
Luciana Alves na terça, 

27 de outubro

Pedro Rodrigues 
troca de idade na terça, 
27 de outubro, e recebe 

as felicitações dos
familiares e amigos

Rachel Benetti celebra 
mais um ano de vida na 

terça, 27 de outubro, 
com o marido Leandro 

Ghizzi e familiares

Sineval Giovanetti 
receberá os parabéns da 
esposa Roseli, dos filhos 

e da família na terça, 
27 de outubro

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

Bolo da terça, 27 de 
outubro, será para Vania 
Stoco, que comemora a 
data especial ao lado da 

família e dos amigos

A esposa Graciane, o 
filho Davi, familiares e 
amigos parabenizam 

Weslley Hamilton Martin 
na terça, 27 de outubro

Alice Bertola completa 
10 anos na quarta,  28, 
ao lado dos pais Alina 
e Wellington, do irmão 

Artur e da família

Carlos Chaves celebra 
mais um ano de vida na 
quarta, 28 de outubro, 

na companhia dos 
familiares e amigos

Érica Pakes Ferraz 
apaga velinhas na 

quarta, 28 de outubro, e 
ganha beijos do marido 
Tiago e do filho Antoni

Giulia Bazelotto 
completa 22 anos na 

quarta, dia 28, com os 
pais Marcos e Margarete, 
o irmão Pedro e família

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

Natalie Bertiz Soria 
festeja nova idade na 
quarta, 28 de outubro, 
com os filhos, os pais 

e toda a família

Rosita Pezzatto 
completa 93 anos na 

quarta, 28 de outubro, e 
ganha as felicitações da 

família e dos amigos

Sérgio Luís Bueno 
aniversaria na quarta, 

28 de outubro, junto da 
esposa Luzia e das filhas 

Daniele e Daiane

Alex Panise Honório 
receberá os parabéns da 
esposa Dayana Serafim, 
dos pais, do irmão e da 
família na quinta, dia 29

Claudia Brito vai 
receber muitas flores e 
telefonemas na quinta, 
29 de outubro, ao lado 

dos familiares

Kátia Botini festeja 
nova idade na próxima 

quinta, 29 de outubro, na 
companhia da família.
Receba as felicitações!

O pai João Othávio e 
os avós João e Antonia 

parabenizam Joana 
Maria pelos 11 anos na 
quinta, 29 de outubro

A esposa Gil, o filho 
Gabriel e a mãe Marilete 

cumprimentam Lucas 
David Possignolo pelo 

aniversário na quinta, 29

Rachel de Oliveira brinda 
mais um ano de vida na 
quinta, 29 de outubro, 

junto do marido Ferruge 
e dos familiares 

Rafaela Haddad 
Rodrigues será festejada 

pelo marido Naldo e 
pelas filhas Raissa e 

Heloisa na quinta, dia 29

Ravena Massucatto 
assopra velinhas na 

quinta, dia 29, ao lado 
dos pais Rosania e 

Ricardo e familiares

Renato Basso Neto 
completa 14 anos na 

quinta, 29 de outubro, 
com os pais Renato e 

Maria Helenice e família

Robson Campi 
aniversaria na quinta, 

29 de outubro, na 
companhia da esposa 
Fernanda e dos filhos
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Natalia Ramos vai 
assoprar velinhas nesta 
segunda, 26 de outubro, 

na companhia dos
familiares e amigos
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BODAS

Nayara e 
Raphael

Glauber 
e Élide

Lázaro e 
Fabiana

Valdir e
Cleusa

Sílvia e
Gê Fré

Leila e
Nelson

Givanildo 
e Tatiani

Alemão 
e Bruna

Américo
e Ana

Fabio e
Claudia

Athayde
e Dora

Tereza e 
Laureano

Em Ivaí, Nayara Marcon de Araújo e Raphael 
Branco de Araújo completaram o primeiro ani-
versário de casamento na segunda, 5 de outu-
bro, e receberam o carinho dos familiares e dos 
amigos de Tietê. 

A equipe do jornal Nossa Folha cumprimen-
ta o casal pelas Bodas de Ametista!

Em Cerquilho, Glauber Rodrigues e Élide de 
Moura Tezotto Rodrigues festejarão 11 anos 
de união matrimonial neste sábado, 24 de ou-
tubro, ao lado da filha Analice e de toda a fa-
mília. 

Seguem as felicitações do Nossa Folha pe-
las Bodas de Almandina!

Em Tietê, Lázaro Carlos de Carvalho Filho e 
Fabiana Batistuzo Dalla Torre de Carvalho brin-
darão cinco anos de casados neste sábado, 24 
de outubro, na companhia do filho Gustavo e 
familiares. 

Recebam do jornal Nossa Folha os parabéns 
pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Tietê, Valdir Sbompato e Cleusa Forle-
vize Sbompato celebrarão 33 anos de amor e 
cumplicidade neste domingo, 25 de outubro, 
junto dos filhos Thiago, Andressa e Rodrigo, da 
nora Elivânia, do genro João e dos netos Ana 
Júlia e Henrique. O jornal Nossa Folha cumpri-
menta o casal pelas Bodas de Quartzo Fumê!

Em Tietê, Sílvia Helena Finatti de Arruda Fré 
e Gê Fré completarão 29 anos de casamento 
neste domingo, 25 de outubro, e receberão o 
carinho dos filhos Gê, Murilo, Guilherme e Mau-
rício e familiares. 

A equipe do jornal Nossa Folha cumprimen-
ta o casal pelas Bodas de Prasiolita!

Em Cerquilho, Leila Cristina Ruy Dell’Agne-
lo e Nelson Vinícius Dell’Agnelo festejarão 23 
anos de união matrimonial neste domingo, 25 
de outubro, ao lado do filho Vinícius e da fa-
mília. 

Seguem as felicitações do Nossa Folha pe-
las Bodas de Andaluzita!

Também em Cerquilho, Givanildo Cesar Sa-
les e Tatiani Porto brindarão 23 anos de casados 
neste domingo, 25 de outubro, na companhia 
dos filhos Caio, Thomas e Arthur e dos fami-
liares. 

Recebam do jornal Nossa Folha os parabéns 
pelas Bodas de Andaluzita!

No município de Tietê, Alemão Gobo e Bruna 
Toledo celebrarão 12 anos de amor e cumplici-
dade neste domingo, 25 de outubro, junto da 
filha Eloah e de toda a família.

Os amigos do jornal Nossa Folha cumpri-
mentam o casal pela comemoração das Bodas 
de Opala!

Em Tietê, Antonio Américo Tomazela e Ana 
Inês Polizel Tomazela completarão 51 anos de 
casamento neste domingo, 25 de outubro, e re-
ceberão o carinho dos filhos Luciana e Leandro, 
da nora Olga e da neta Bianca.

A equipe do jornal Nossa Folha cumprimen-
ta o casal pelas Bodas de Crisoberilo!

Em Tietê, Fabio Alexandre Tomazela e Clau-
dia Massola Tomazela festejarão 17 anos de 
união matrimonial neste domingo, 25 de outu-
bro, na companhia da família. 

Seguem da redação do jornal Nossa Folha 
as felicitações pela comemoração das Bodas de 
Verdelita!

Em Tietê, Athayde Daniel e Doralice Luchet-
ta Daniel brindarão 63 anos de casados na se-
gunda, 26 de outubro, ao lado dos filhos Carlos 
(Regatá), Claudete e Cleusa, da nora Joana, do 
genro Ediversi, dos netos Thiago, Thais, Renan, 
Rodrigo e Luiz e dos bisnetos João, Davi, Ícaro e 
Isabella. Parabéns pelas Bodas de Nefrita!

Em Tietê, Laureano Peres Garcia comemora 
83 anos na terça, 27 de outubro, e na quarta, 28, 
junto da esposa Tereza Franchin Peres, celebra-
rá 53 anos de amor e cumplicidade, junto dos 
filhos Catarina, Francisca, Fátima e José, dos 
netos e bisnetos. O jornal Nossa Folha cumpri-
menta o casal pelas Bodas de Morganita!
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Sindicato Rural promoverá novos cursos de capacitação

TREINAMENTOS

Para novembro, o Sindicato Rural de Tietê, em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), disponibi-
lizará novos cursos de capacitação. 

Nos dias 3, 4 e 5, das 8 às 17 horas, no sítio RMJ, no bairro 
Baronesa, o Sindicato Rural realizará o curso de Operação e Ma-
nutenção de Motosserra.

Já de 16 a 19 de novembro, em mesmo horário e local, haverá 
o curso de Jardineiro - Implantação do Jardim.

No ato da inscrição, o interessado deve apresentar RG, CPF e 
comprovante de endereço. 

São poucas vagas oferecidas, portanto, quem tiver interesse 
deve entrar em contato pelos telefones (15)3285-1244 ou 99749-
9780. O Sindicato Rural de Tietê está instalado na rua São Bene-
dito, 169, no Centro.

CURSOS REALIZADOS - Sob a Presidência de Tony Persona 
e em parceria com o Senar e o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae, o Sindicato Rural de Tietê 
promoveu o curso de Processamento Artesanal de Carne Suína, 
que ocorreu de 15 a 17 de outubro, no sítio de Marlene Pissinato.

Nos dias 17 e 18 de outubro, no sítio Santa Maria, de Márcio e 
Moacir Consorti e Carlinhos Zamuner, teve a realização de mais 
uma etapa do curso de Tomate Orgânico - Colheita e Beneficia-
mento (Módulo 5).

Já nos dias 19 e 20 de outubro, em parceria com o Sebrae, na 
propriedade de Marlene Pissinato, houve o curso de Processa-
mento Artesanal de Olerícolas Técnicas.

“Senhores associados aproveitem a realização de cursos pro-
fissionalizantes que o Sindicato, juntamente do Senar e do Se-
brae, vem realizando, porque é a oportunidade única, com dispo-
nibilização de diploma reconhecido nacionalmente”, orientou o 
presidente Tony Persona.
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Rafael Pizol Catto
Engenheiro Civil
CREA 5062078119

Rua Prof. Francisco de Assis
Madeira, 545, Centro - Tietê/SP
Telefones: (15)3282-2099

99162-1974

Matheus Bernardes

Faculdade Cerquilho presta homenagem 
ao professor Damásio de Jesus

Festividades de Santa Teresinha

Doutor Rodolfo

DOIS ANOS

DESTAQUE

EM TIETÊ

LIVE NO INSTAGRAM

Matheus Gerevini Bernardes, filho de Fagner Volpato Bernar-
des e Débora Gerevini Bernardes, completou dois aninhos na 
quarta, 7 de outubro, mas a festa ocorreu no sábado, dia 10, em 
Tietê. Com o tema Safari, a comemoração teve decoração de Ana 
e Mara, bolo da Aderli e doces da Maria Inês. Cobertura fotográfi-
ca ficou a cargo da Foto Simone.

O curso de Direito da Faculdade Cerquilho (FAC) promoveu 
a 1ª Semana Jurídica, no período de 10 a 14 de agosto, quan-
do o professor Damásio Evangelista de Jesus (in memoriam) foi 
homenageado. Tal honraria se deu porque Damásio nasceu em 
Cerquilho e se tornou uma das mais importantes figuras do Di-
reito Penal Brasileiro, sendo reconhecido nacional e internacio-
nalmente.  

Na 1ª Semana Jurídica, a família do professor participou do 
evento de modo virtual. Por conta disso, na sexta, 16 de outu-

bro, as professoras Anna Carolina Monéia Farias e Juliana Apa-
recida Brechó, representando a FAC, estiveram em Bauru, para 
a entrega oficial da placa de agradecimento aos familiares e, na 
ocasião, foram recebidas pela primogênita Rosângela Santos de 
Jesus Romano Mattos e pelos netos Vinícius de Jesus Ribas e 
Victória Santos de Jesus Romano Mattos, assim como pela pre-
sidente da OAB Bauru, Márcia Regina Negrisoli Fernandez. Se-
gundo a instituição, este tributo estreitou um laço de respeito e 
carinho entre e a família Damásio e a FAC.

Em Tietê, foram encerradas no domingo, 18 de outubro, as 
festividades em louvor à Santa Teresinha na igreja do Seminário 
com o tema central “Com Santa Teresinha, na esperança de me-
lhores dias!”. Estas celebrações religiosas tiveram como enfoque 
a solidariedade pelos mais afetados pela pandemia da covid-19, 
os quais foram lembrados no tríduo através de depoimentos.

Os padres Santo Candido, da Paróquia Santíssima Trindade, 
e Alberto Pasquotto (C.Ss.R.) participararam das celebrações. Du-
rante todos os dias, houve arrecadação de gêneros alimentícios. 

O ponto alto das festividades foi a carreata com o andar da 
Santa das Rosas, que percorreu as ruas da cidade, com saída do 
Seminário.

Lembrança da 1ª Semana 
Jurídica da FAC, que foi uma 
homenagem ao cerquilhense

Damásio de Jesus

Hoje, 23 de outubro, às 20 horas, no @damanarodrigues pelo 
Instagram, o renomado ginecologista e obstetra doutor Rodolfo 
Paludeto Santarossa, de Tietê, falará sobre sua trajetória de vida. 
Entre os assuntos, estão a educação recebida dos seus pais José 
Santarossa e Francisca Paludeto; seu nascimento pelas mãos do 
doutor Álvaro Ozório de Lima; a época de aluno na escola “Carli-
na Alves Lima”, no Colégio Salesiano “Dom Bosco”  e na USP São 
Paulo, os desafios da profissão e como concilia a Medicina com o 
casamento e a paternidade, entre outros temas.

Foto Simone Fotos divulgação Seminário

Divulgação

Fotos divulgação FAC

Márcia Regina Negrisoli Fernandez, Anna Carolina Monéia Farias, 
Gabriela Salgado, Vinícius de Jesus Ribas, Rosângela Santos 

de Jesus Romano Mattos, Juliana Aparecida Brechó e
Victória Santos de Jesus Romano Mattos

De 15 a 17 de outubro, foi realizado o de Processamento Artesanal de Carne Suína

Curso de Olerícolas ocorreu nos dias 19 e 20

Fotos divulgação Sindicato Rural de Tietê
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HAJA CORAÇÃO

Camila recorda que Leozinho é um bandido
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Horóscopo Período de 23 a 25/10/2020

LIBRA
23/9 a 22/10

CÂNCER
21/6 a 21/7

ÁRIES
21/3 a 20/4

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

VIRGEM
23/8 a 22/9

GÊMEOS
21/5 a 20/6

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

LEÃO
22/7 a 22/8

TOURO
21/4 a 20/5

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1

PEIXES
20/2 a 20/3

AQUÁRIO
21/1 a 19/2

SEGUNDA, 26 - Bóris e Juca amparam 
Dóris, que mente para o marido sobre 
o motivo da queda. Juca conta sobre o 
empurrão de Dogão em Dóris e Tato. 
Dóris repreende os alunos por baterem 
em Dogão. Anderson lamenta com Mo-
queca o afastamento de Tina. Fio cobra 
conversa com Ellen. Dogão se surpreen-
de com a atitude de Dóris. Josefina in-
siste com Dóris para denunciar Dogão. 

TERÇA, 27 - Deco afirma para Keyla que 
não tem envolvimento com Lica. Benê 
sofre com audição prejudicada e Guto a 
apoia. Ellen conta a Dóris e Bóris sobre 
as atitudes de Malu. Luís conversa com 
Clara sobre pedir a guarda da filha na 
Justiça. Lica e Clara se entendem. Edgar 
fica admirado ao saber que Lica estava 
ajudando refugiados na Alemanha. An-
derson insinua que Ellen está envolvida 
com Jota. Clara sofre ao lembrar das 
palavras de Malu. Lica procura Keyla. 

QUARTA, 28 - Lica afirma a Keyla que 
não se envolveu com Deco. K2 estranha 
a ausência de K1. Dóris exige que Dogão 
ajude a organizar os livros da biblioteca 
da escola. Michel, pai de MB, insinua que 
investirá no colégio Grupo, caso Malu e 
Edgar sejam generosos com seu filho. 
Dóris descobre as dificuldades da vida 
de Dogão e comenta com Josefina. MB 
sente vergonha do pai. Lica volta para a 
escola e todos comemoram. Malu anun-
cia um novo sistema de ensino. 

QUINTA, 29 - Keyla alerta K2 sobre 
o estado de K1. Dogão e K1 discutem 
na biblioteca. Josefina se impressiona 
com o trabalho de Dogão na biblioteca. 
Dogão relata sua infância para Dóris e 
K1 ouve. Guto revela a Samantha que, 
assim como Benê, ele se incomoda com 
o contato físico. Keyla diz que não quer 
mais namorar Deco. Tina repreende Li-
ca por seu encontro com Deco. K1 pede 
para dormir na casa de Keyla. 

SEXTA, 30 - Nena, Das Dores e Ellen 
se orgulham de Anderson ter voltado 
a estudar. Dogão e K1 se aproximam. 
K1 despista K2. Após conversar com 
Ellen, Lica decide lutar para afastar Ma-
lu da escola. Guto ajuda Benê com sua 
audição musical. Roger procura Roney e 
Keyla desconfia. Lica propõe uma greve 
de alunos contra Malu. K1 se apavora ao 
encontrar Roger na lanchonete. 

SEGUNDA, 26 - Ester estranha o silên-
cio de Cassiano. Duque diz a Ester que 
Cassiano caiu na armadilha do Alber-
to. Gonzalo leva Cassiano de avião ao 
Caribe. Isabel tenta convencer Ester de 
que eles conseguirão resgatar Cassia-
no. Ester discute com Alberto e avisa 
a Doralice e Zuleika que deixará a casa 
com os filhos. 

TERÇA, 27 - Ester avisa a Samuca que 
eles mudarão de casa. Taís deixa Chico 
desconfiado ao dizer que Cassiano via-
jou com Duque. Ester explica a Guiomar 
o motivo de estar abandonando Alber-
to. Guiomar avisa a Alberto que Ester 
saiu de casa e levou os filhos. Alberto 
tem um acesso de fúria e sua mãe o 
consola. Alberto aparece na casa de Sa-
muel e diz a Ester que levará seus filhos. 

QUARTA, 28 - Duque alerta os pilotos 
sobre os capangas de Dom Rafael. Ester 
se recusa a entregar as crianças para 
Alberto. O barco de Juliano e Natália 
entra em pane em uma praia deserta. 
Carol e Mila ficam preocupadas com a 
demora de Natália. Cassiano volta para 
a masmorra de Dom Rafael. Juliano e 
Natália tentam fazer uma jangada. O 
avião de Ciro pousa no aeroporto. 
 
QUINTA, 29 -  Natália e Juliano voltam  
para a Vila dos Ventos. Amadeu enga-
na os cães farejadores de Dom Rafael. 
Os pilotos resgatam Cassiano. Duque 
desarma Dom Rafael e o obriga a dis-
tribuir os diamantes para os presos. 
Alberto avisa a Yvete que viajará com 
Samuca e Laurinha e Ester descobre.

SEXTA, 30 - Alberto liga para Ester e avi-
sa que está no iate com as crianças. Am-
paro fica surpresa ao saber que Duque 
está em sua casa. Duque convence Dom 
Rafael a viajar para o Rio de Janeiro. 
Cassiano chega a Vila dos Ventos e to-
dos comemoram. Cassiano pergunta a 
Ester para onde Alberto levou seu filho. 

SÁBADO, 31 - Ester pede a Cassiano 
que espere Alberto voltar com as crian-
ças. Alberto inventa para Samuca que 
Cassiano é um bandido. Ester busca os 
filhos na casa de Alberto. Samuca lem-
bra das palavras de Alberto sobre Cas-
siano e fica pouco à vontade perto do 
pai. Cristal se surpreende ao ver Dom 
Rafael entrando em seu quarto.

SEGUNDA, 26 - Otávio e Rebeca des-
cobrem que Isabela e Téo foram a um 
oftalmologista. Isabela paga o médico, 
que fará a cirurgia de laser, e estranha a 
improvisação do consultório. Raul che-
ga e diz que o oftalmologista é golpista. 
O falso médico foge e Téo fica chateado 
ao saber que não poderá enxergar.

TERÇA, 27 - Isabela faz uma festa sur-
presa para deixar Téo mais feliz. Rebe-
ca e Otávio contam para Manuela que 
marcaram a data do casamento. Ma-
nuela diz que eles não podem se casar 
agora que Maurício reapareceu. Omar 
pede para Chloé voltar para a banda. 
Téo decide sair da banda “Manuela e 
Seus Amigos”. Chloé anuncia que está 
de volta no grupo.

QUARTA, 28 - Sabrina entra no lugar de 
Téo na banda. Após roubar dinheiro de 
um banco, Sandro decide entregar sua 
parte para moradores de rua. Benjamim 
e Omar brigam na Top Records. André 
segue doente. Nico vence a corrida com 
o cavalo Dourado. Manuela, Isabela e 
Rebeca ficam em choque ao saber que 
Maurício é o novo pastor. Priscila desco-
bre que o pai continua no crime. 

QUINTA, 29 - Vicente revela para Ar-
thur e Safira que Andrês e André são 
a mesma pessoa. Um perfil falso na in-
ternet diz que quem canta na C1R é a 
Manuela. Téo volta para a banda. Otávio 
questiona Rebeca sobre ela não ter ido 
atrás de anular o casamento com Mau-
rício. Rebeca diz que irá resolver isso. 
Manuela insiste em culpar Isabela de ter 
pego a foto dela com Maurício. Isabela 
não sabe como pedir para Manuela para 
gravarem um vídeo juntas. Priscila volta 
no galpão e é surpreendida por seu pai.

SEXTA, 30 - Priscila diz para Geraldo 
que não quer vê-lo mais. Paola vai até a 
Dó-Ré-Music para dizer que já sabe que 
Andrês é André. Priscila revela para a 
família que denunciou Geraldo para a 
polícia, só que está se sentindo arrepen-
dida. Safira conforta a filha. Meire con-
tinua a pedir votos para que sua banda 
consiga se classificar para o concurso 
de bandas. Paola diz na internet que o 
vídeo das gêmeas cantando é falso. Ma-
nuela briga com Isabela por ter gravado 
o vídeo se passando por ela. Paola segue 
com o plano para ficar com Otávio.

SEGUNDA, 26 - Enéas desmascara Ca-
mila. Tancinha confronta Apolo sobre 
seu envolvimento com a vizinha. Re-
beca pensa que Aparício é faxineiro ao 
vê-lo com o uniforme do Grand Bazzar. 
Teodora desconfia que conhece Rebe-
ca, mas a contrata. Beto exige a ajuda 
de Carmela para conquistar Tancinha. 
Tancinha e Apolo fazem as pazes. 

TERÇA, 27 - Beto tem crise de pânico no 
elevador e pede ajuda a Tancinha. Apo-
lo resgata os dois e afirma à noiva que 
se sente traído. Apolo garante a Adô-
nis e Nair que dessa vez não perdoará 
Tancinha. Apolo pede a Tancinha para 
adiar o casamento. Shirlei descobre que 
Adônis abandonou o curso de Direito e 
o confronta. Beto confessa a Henrique 
que está apaixonado por Tancinha. 

QUARTA, 28 - Carmela humilha Shirlei 
e diz que Adônis não gosta dela. Ge-
nésio chantageia Francesca e lhe pede 
mais dinheiro em troca da segurança 
dos filhos. Bruna estranha o compor-
tamento de Giovanni. Aparício conven-
ce Teodora a deixá-lo se disfarçar de 
faxineiro do Grand Bazzar. Giovanni 
pergunta a Camila se ela recuperou 
sua memória. 

QUINTA, 29 -  Camila questiona Gio-
vanni sobre a explosão. Bruna aconse-
lha Francesca a gravar a conversa com 
Genésio e depois denunciá-lo à polícia. 
Giovanni termina o namoro com Bruna. 
Aparício comenta com Agilson que de-
seja investigar Leozinho. Apolo revela 
a Tancinha que desistiu do casamento.

SEXTA, 30 - Tancinha sofre com o fim 
do noivado. Shirlei questiona as atitu-
des de Giovanni. Fedora alerta Leozinho 
sobre as investigações de Aparício. Hen-
rique e Penélope se encontram e trocam 
acusações. Leozinho procura o Mestre, 
que afirma ao rapaz que eles precisam 
resolver a situação de Aparício. 

SÁBADO, 31 - Giovanni conta para Shir-
lei que encontrou a agenda de Camila, 
e ela escuta a conversa. Fedora afirma 
a Teodora que precisa se casar com 
Leozinho. Lucrécia diz a Agilson que 
Camila não quer ir ao casamento de Fe-
dora. Aparício apresenta Leozinho para 
Camila, que se recorda de que o rapaz 
é um bandido procurado pela polícia.

SEGUNDA, 26 - Ivana e Ruy acreditam 
que Irene chantageia Eugênio. Silvana 
paga o dinheiro que deve a Caio. Jeiza 
vence a luta. Rubinho explica seu novo 
esquema para um cúmplice. Zeca leva 
Jeiza ao restaurante onde Rubinho tra-
balha. Jeiza percebe a tensão de Rubi-
nho com sua presença. Bibi se preocupa 
com o marido. 

TERÇA, 27 - Ritinha chega à casa de 
Bibi para ficar e Aurora reprova a filha 
por acolher a moça. Ruy encontra bilhe-
te de Irene para Eugênio e questiona o 
pai. Jeiza é avisada de que um policial 
já investiga Rubinho. Joyce pede pa-
ra Ritinha voltar para casa. Silvana se 
surpreende com a chegada de Irene ao 
aniversário. Caio aconselha Eugênio a 
se afastar de Irene. 

QUARTA, 28 - Jeiza desconversa quan-
do Zeca pergunta sobre seus documen-
tos. Cibele fala para Anita que fará o 
exame de DNA no filho de Ritinha. Eu-
rico flagra Ivana e Cláudio conversando. 
Ritinha conta para Ruy sobre a visita de 
Cibele. Rubinho volta para casa preo-
cupado e comenta com Bibi, que culpa 
Jeiza. Ruy pede para falar com Cibele. 
Bibi discute com Rubinho na rua. 

QUINTA, 29 -  Rubinho se incomoda 
com a chegada de Jeiza. Cibele presta 
queixa contra Ruy. Ritinha sente uma 
dor na barriga. Jeiza é acionada para 
uma operação policial. Rubinho recebe 
informações sobre sua nova armação. 
Ritinha não consegue chegar ao hospital 
por causa de um tiroteio e se desespera. 

SEXTA, 30 - Ruy assina a intimação sem 
ler e sai para encontrar Ritinha. Uma ba-
la atinge o táxi onde Ritinha está. Jeiza 
faz o parto de Ritinha. Ruy se emociona 
ao ver o neném. Marilda comenta com 
Ritinha que Ruyzinho possui a mesma 
marca de Zeca. Eurico encontra dinheiro 
na bolsa de Silvana. 

SÁBADO, 31 - Ruy conta para Caio o 
que Cibele fez e ele se preocupa. Ruy 
não aceita que Jeiza seja a madrinha de 
Ruyzinho. Rubinho compra um carro 
novo. Yuri mostra para Heleninha foto 
de Rubinho com seu cúmplice. Jeiza re-
conhece a voz de Rubinho na gravação 
de uma ligação suspeita. Cibele afirma 
a Dantas que foi agredida por Ruy.

Boa fase para fazer uma fezinha. 
Talvez você lidere trabalho em gru-
po ou forme uma sociedade. Lance 
amoroso iniciado agora tem tudo 
para ficar mais sério. Dê mais apoio 
à pessoa amada, porém, procure 
moderar seu ciúme.

Conversas em excesso podem pre-
judicar a produtividade no traba-
lho, mas tenha cautela. Espere sor-
te, caso trabalhe em casa ou com 
algum familiar. Astral apaixonado 
no romance! Com bom papo, será 
mais fácil conquistar seu alvo.

Mostre toda a sua experiência para 
se firmar no serviço. Conseguirá to-
mar decisões importantes ligadas 
à família ou ao lar. Vida a dois terá 
momentos de total cumplicidade. 
Talvez se interesse por conhecido 
ou por colega de turma. 

É possível que fature com algo feito 
em casa ou tenha sorte em jogos e 
sorteios. Debater ideias com gente 
experiente será saudável. No am-
biente familiar, pode rolar discus-
sões. Sua habilidade para seduzir 
estará em alta!

Jeito responsável será seu trunfo 
no serviço. Mantenha os gastos na 
ponta do lápis para não se estres-
sar. Abra mais o seu coração para 
curtir as delícias da paixão. Na 
paquera, seu interesse será firmar 
compromisso.

Trabalho extra deverá render gra-
na inesperada. Caso se desentenda 
com algum parente, explore o seu 
jogo de cintura. Sem diálogo e com 
demonstração de ciúme, o amor 
pode balançar. Seja você mesmo na 
paquera!

Não aceite mais responsabilidades 
do que consegue assumir. Duvide 
de negócio lucrativo demais, pois, 
talvez seja cilada! Em caso de ten-
são em casa, aprenda a ceder. Na 
relação a dois, melhor evitar co-
branças e cenas de ciúmes.

Cursos e colegas experientes vão 
abrir seus horizontes na carreira. 
Terá astral positivo para se divertir 
com a turma e até fazer novos ami-
gos. A dois, compensa falar sobre o 
futuro. Pessoa comprometida pode 
despertar seu desejo.

Se sonha com uma promoção no seu 
emprego, deixe isso claro! Aposte 
nos conselhos das pessoas mais ex-
perientes. O romance viverá altos e 
baixos. Talvez se envolva em um tri-
ângulo amoroso. Neste caso, o me-
lhor é redobrar os cuidados.

Com bastante empenho, você con-
seguirá alcançar metas profissio-
nais. Mas reflita bem antes de fazer 
mudanças bruscas na sua vida. De-
monstrar amizade fará bem à vida 
a dois. Para arrasar no sexo, basta 
assumir o comando!

Troque ideias no trabalho! Período 
positivo para cuidar da saúde e me-
lhorar a alimentação. Pode se abor-
recer com uma pessoa amiga. Vi-
verá ótima sintonia na vida a dois. 
Atração por colega tem tudo para 
se tornar mais forte.

Que tal se matricular em um curso 
para alavancar a carreira? Talvez 
sofra algum imprevisto em viagem. 
Relação amorosa estará protegida, 
porém, é bom não aceitar intromis-
sões da família. Se está só, é possível 
que conheça alguém interessante.



Júlio dos Reis, filho de João 
Batista dos Reis e de Thereza 
Duarte de Albertim, nasceu 
em 20 de dezembro de 1867, 
em Tietê. De acordo com a 
Cronologia Tieteense, estudou 
as primeiras letras com o pro-
fessor João Ferraz, com quem 
aperfeiçoou seus estudos, tor-
nando-se seu devoto auxiliar 
de colégio e grande amigo.

Casou-se em Botucatu com 
Júlia Serafina de Almeida, fi-
lha de Francisco Antunes de 
Almeida e de Francisca Correa 
da Silveira. Como suplente de 
juiz de paz, serviu nos primei-
ros anos da República e na úl-
tima legislatura do Império.

Júlio dos Reis foi eleito 1º 
juiz de paz na primeira Legis-
latura Republicana de 1892 a 
1895 e reeleito para a segunda, 
de 1896 a 1898. Tendo sido 
posto em concurso o Cartório 
de Paz deste município, nele 
se inscreveu, sendo aprovado 
em primeiro lugar por Decreto 
de 30 de outubro de 1904.

Também foi eleito secre-
tário da Sociedade Benefi-
cente de Tietê para o biênio 
de 1903/1904 e reeleito por 
mais duas vezes até 1908. Em 
19 de junho de 1907, acabou 
empossado no cargo de 2º ta-
belião da Comarca, cargo este 
que exerceu até 1912, quando 
apresentou ao Governo a sua 

desistência. Atuou também 
como professor do Grupo Es-
colar local por muitos anos.

Com a renúncia em 4 de ju-
nho de 1912, na 7ª Legislatu-
ra, os vereadores Antônio José 
Rodrigues e Cantídio Camargo 
acabaram tendo suas vagas 
ocupadas por Joaquim Teixei-
ra de Assumpção e por Júlio 
dos Reis, empossados em 12 
de agosto de 1912. Dezesseis 
dias depois, mais precisamen-

te em 28 de agosto de 1912, 
Júlio dos Reis foi eleito prefei-
to, função está ocupada até 15 
de janeiro de 1914.

Na 8ª Legislatura, acabou 
reeleito e confirmado prefeito 
por um triênio. Na 10ª Legis-
latura, voltou ao poder e mais 
uma vez comandou a Prefei-
tura de Tietê em novo triênio, 
vendo posteriormente seu 
mandato renovado até 1923. 
Após esse extenso período de 

vida pública, com a criação da 
agência do Banco Comercial 
do Estado de São Paulo, em 
Tietê, foi escolhido contador 
da agência e, mais tarde, pro-
movido à Gerência.

Ainda de acordo com a Cro-
nologia Tieteense, Júlio dos 
Reis retornou às atividades 
partidárias e foi escolhido can-
didato a vereador na 13ª Legis-
latura de 1929 a 1931, sendo 
eleito em pleito memorável 
em que o PRP enfrentou as 
hostes do PD, que conseguiu a 
eleição de dois vereadores. Em 
janeiro de 1929 acabou eleito 
tesoureiro da Sociedade Bene-
ficente de Tietê para o biênio 
1929/1930.

De 1º de dezembro de 
1917 a setembro de 1919, ocu-
pou o cargo de secretário da 
Prefeitura e da Câmara. Além 
de ter trabalhado infatigavel-
mente pelo bem de sua terra, 
como se vê pelas inúmeras 
funções que ocupou, Júlio dos 
Reis, tanto de eleição como 
nomeação, era fino homem de 
letras. Colaborou intensamen-
te junto aos jornais locais por 
longo período, possuindo tam-
bém apreciável cultura jurídi-
ca, demonstrada durante os 
anos que serviu como prefeito 
e vereador. 

Este ilustre tieteense fale-
ceu em 18 de março de 1935.

Além de prefeito e vereador, também foi juiz de paz, membro da Sociedade Beneficente de Tietê, professor e gerente de banco

Saiba quem foi o tieteense Júlio dos Reis
ESPECIAL

Júlio dos Reis foi casado com 
Júlia Serafina de Almeida

Arquivo  PMT
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Perfil entrevista 
Alinne Moniz Alves

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

VOCÊ SABIA?

O que significa TBT?
TBT é a sigla usada nas re-

des sociais para relembrar si-
tuações do passado, geralmen-
te com a publicação de uma 
foto. Agora que você já sabe 
o que significa pode começar 
a postar. Não esquece de mar-
car o jornal Nossa Folha com 
a #tbtNossaFolha. Assim, você 
pode aparecer por aqui e os 
leitores conhecerem mais so-
bre sua história e aquela foto.

O #tbtNossaFolha de hoje 
é este do ano de 1976 em que 
aparecem Cecília Sanson e o 
dentista dr. José Corrêa de Ar-
ruda (seu Zezé Arruda), avô do 
doutor Neto Arruda, que pres-
tava atendimento odontológi-

co no Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Tietê naquela 
época.

Vale lembrar que neste 
domingo, 25 de outubro, é 
comemorado o Dia do Dentis-
ta e, como forma de prestar 
homenagem a todos os pro-
fissionais da Odontologia de 
Tietê, vamos recordar do seu 
Zezé Arruda, um profissional 
competente, respeitável e pre-
ocupado com o melhor atendi-
mento ao paciente. 

Ele foi casado com Lucília 
Teixeira de Arruda, com quem 
teve quatro filhos: Maria da 
Penha, José Eliezer, Lavínia e 
Luiz Antônio. Saudades!

Alinne Moniz Alves nasceu em 19 de maio de 1989, em Tie-
tê, da união de Adalberto Moniz e Maria Aparecida Peron Moniz 
(Cida). Formada em Administração de Empresas pela Universi-
dade Metodista de Piracicaba (Unimep) com Pós-graduação pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), trabalha como gerente de com-
pras na Kennelan Lavanderia e Tinturaria em Tietê. 

Está casada com João Mario Belaz Alves e está à espera do 
nascimento da Aurora, sua primeira filha.

Eu sou? Uma pessoa muito justa, autêntica e transparente. 
Sinônimo de beleza? O mais sincero sorriso.
Cantor e cantora? Daniel e Celine Dion.
Ator e atriz? Will Smith e Ellen Pompeo.
Sonho? Realizar meu grande desejo de me casar na igreja, 

sonho este que, infelizmente, foi adiado devido à pandemia. 
Amor? Sentimento em que eu sempre acreditei, que nos une 

e transforma a vida para melhor.
Solidão? Por muitas vezes, necessária.
Deus? Vital para o bem da humanidade.
Religião? Ter a fé presente em todos momentos da vida e, 

dessa forma, nos comunicar com Deus.
Filme? Adoro biografias e filmes baseados em fatos reais. 

Dois filmes que me marcaram muito foram: À Procura da Felici-
dade e A Vida é Bela.

Sonho de consumo? Concretizar todas as minhas aspirações 
profissionais.

Defeito? Impaciência e teimosia. 
Qualidade? Sinceridade e lealdade.
Lugar? Paris, na França 
Lazer? Viajar e desfrutar da boa gastronomia.
Qual o livro de cabeceira? São muitos! Atualmente, As 5 Lin-

guagens do Amor.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Não consigo 

me ver em outra profissão. Amo administrar!
Momento da vida para repetir? O sentimento de realização e 

de alegria ao ter me mudado para meu novo lar.
Alegria? De estar construindo minha família.
Tristeza? Arrogância, vícios e violência com o ser humano e 

contra os animais. 
Decepção? Quando digerida, nos faz crescer e evoluir.
Receita contra o tédio? Curtir a vida e desfrutar dos momen-

tos de quietude, vendo um bom filme ou livro e, até mesmo, des-
cansar. 

Tem saudades do quê? Da minha égua Inicial do Arco e dos 
muitos momentos que vivemos juntas.

Amizade é? Ser leal e estar juntos nos momentos bons e 
ruins.

Um(a) amigo(a) especial? Meu marido João Mario.
Palavra que riscaria do vocabulário? Fome e depressão. 
Ídolo? Nenhum específico.
Frase? O futuro dos seus sonhos está nas decisões que você 

toma ou não no percurso da vida.
Nota 10 para: as pessoas de palavra e para aqueles que utili-

zam seu tempo vago para fazer o bem ao próximo.
Nota zero para: a corrupção, os mimimis e os extremismos.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meu pai Adal-

berto, um grande empreendedor. 
Planos para o futuro? Educar minha filha Aurora para ser 

uma grande mulher.
Recado? Busque sempre viver em paz, ser uma pessoa ínte-

gra, honesta, investir em si próprio e colocar todo seu esforço e 
coração em tudo o que você faz. Dessa forma, com certeza, as 
vitórias e conquistas virão!

Arquivo Túnel do Tempo Fotos Antigas de Tietê

Atitude suspeita
Arquivo pessoal

Certa vez, encontrei-me 
com um amigo comum na rua 
e ele fez uma indagação sobre 
o título em epígrafe. Percebi 
que este amigo buscava minha 
opinião. Expliquei que cada 
pessoa iria interpretá-lo como 
entendesse e que tratava-se de 
uma desconfiança, suposição 

ou algo intuitivo. Ali a conver-
sa não prosperou e cada um 
seguiu seu itinerário.

Pois bem! Aqui explico! O 
tema tem relação com revis-
ta pessoal e seu amparo legal 
e está previsto no art. 244 do 
CPP, onde não há referência 
a “atitude suspeita”, mas, “...
quando houver fundada sus-
peita...”.  O STF se pronunciou 
sobre este tópico: “ (...) não se 
pode fundar-se em parâme-
tros unicamente subjetivos, 
exigindo elementos concretos 
que indiquem a necessidade 
da revista pessoal..”.(...). 

Tenho visto nas aborda-
gens de rua que os agentes de 
Segurança Pública vivenciam 
diariamente perigos reais e 
assumem posturas que en-
xergam situações que olhares 
destreinados não percebem. 
Entretanto, a ação é autoriza-

da quando houver fundada 
suspeita, que é diferente de 
“mera suspeita”, evitando as-
sim, qualquer constrangimen-
to ou até preconceito relativo 
à cor, situação econômica ou 
gênero social.

Em paralelo, há o direito 
de locomoção, que não seria 
pleno se as pessoas precisas-
sem de autorização, prévia ou 
intercorrente. Qualquer pes-
soa pode ir e vir, sem pedir 
permissão a quem quer que 
seja.  Pode-se ficar sentado no 
banco da praça porque ele foi 
colocado para o lazer, para se 
sentar nele. 

Não há nada mais natural 
que alguém permaneça no 
espaço público, entregue ao 
“quod plerumque accidit”, para 
ler o jornal, comer um sanduí-
che, conversar com alguém, 
falar ao celular ou apenas per-

manecer sozinho e tranquilo. 
Não existe um tempo definido 
para essa permanência. 

No entanto, no desenrolar 
da abordagem de rua ou em lo-
cal público, se nada for consta-
tado, poderá evoluir para um 
esclarecimento ou orientação 
em termos lúdicos. Se positi-
vo, resultará em providências. 
Por outro lado, dependendo 
da forma adotada no momen-
to, poderá surgir uma reação 
contrária e inesperada, um 
atrito entre o abordante e o 
abordado e vice-versa. 

Neste contexto, é injusti-
ficável o uso da força estúpi-
da, gratuita, desnecessária ou 
desproporcional pelo agente 
atuante. Essa situação “in loco” 
tem que ser contornada entre 
o emocional e o operacional, 
pois a finalidade do ato é dar 
um desfecho correto e legal.

Por Antonio Carlos de Oliveira, escrivão de polícia, classe especial, aposentado

ESPAÇO ABERTO

A lenda do tesouro da Pedra do Curuçá de Tietê
Para quem não sabe a cruz 

esculpida na Pedra do Curuçá, 
às margens do Rio Tietê, deu 
origem a uma lenda, cujos re-
latos se enraízam nos grandio-
sos dramas do bandeirismo. 

Difícil se torna a apresenta-
ção de documentos destinados 
a explicar a origem da cruz do 
Curuçá. Limito-me a assinalar 
a época mais remota em que 
era conhecida a sua existência.

O mais antigo documento 
em que constaram referências 

ao Curuçá é o Diário de Via-
gem do brigadeiro José Custó-
dio de Sá Faria, de São Paulo.

Em data de 14 de outubro 
de 1774, assinala aquele auda-
cioso sertanista em seu diário: 
“Nesta data, às 7 horas e 58 
minutos da manhã, largamos 
deixando à esquerda uma bar-
ranca de pedra chamada Curu-
çu-guaçu, e dois ribeirões”.

Como se observa, o Curu-
çu-guaçu não pode deixar de 
ser a depois Curuçá. Contava-

-se que, naqueles tempos da 
Era Seiscentista, vinha de Cuia-
bá, onde o ouro era encontra-
do em folhetas à flor da terra, 
uma bandeira cujos batelões 
conduziam no bojo um tesou-
ro que constava de muitas ar-
robas do precioso metal e so-
berbas pedras de grande valor.

Em meio da cruenta jor-
nada, atacados por uma fe-
bre maligna, os viajantes ao 
chegarem ao lugar da Pedra 
do Curuçá, já exaustos e sem 

tripulação ou recursos para 
atingirem Araritaguaba, resol-
veram ali enterrar a preciosa 
carga assinalando na rocha o 
símbolo da fé cristã a fim de 
orientar a quem sobrevivesse 
daquela catástrofe na recupe-
ração do tesouro. Desde então, 
este misterioso enigma tem 
aguçado a ambição de muitos.

Em 1887, um cidadão pau-
lista meteu os ombros à explo-
ração do tal tesouro. Para esse 
fim se dirigiu à então regente 

do Império, Princesa Isabel, 
um ofício para pedir o privilé-
gio para explorar os terrenos 
da chácara do Curuçá, em Tie-
tê, Província de São Paulo, por 
10 anos, a fim de extrair um 
tesouro constando de pedras 
preciosas, ouro e prata.

Deferido o pedido do cida-
dão Motta Júnior, tratou ele de 
ver se encontrava as misterio-
sas barras de ouro, procuran-
do escavar os lugares onde 
presumia estar tão cobiçada 

panela. Após prolongada e fa-
tigante pesquisa, um dia uma 
série de foguetes anunciou à 
população de Tietê a tão alme-
jada descoberta.

Por meio de um telegrama 
direcionado ao Correio Pau-
listano, em 12 de março de 
1887, Motta Júnior anunciou: 
“Descobri o tesouro do Curuçá 
e obtive concessão do proprie-
tário para fazer a exploração”.

Até hoje, porém, ninguém 
soube o que foi encontrado!

Por Benedicto Pires de Almeida
(in memoriam) na Cronologia Tieteense

ESPAÇO ABERTO
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