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MINISTÉRIO DO TRABALHO

QUARENTENA

Paróquias informaram que as celebrações estarão mantidas, respeitando as medidas sanitárias preconizadas pelo Ministério da Saúde
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Nossa Folha
VOCÊ SABIA?

Missas natalinas terão horários extras
Ana Laura Milanelo

FIM DE ANO - Em Tietê, nesta sexta, 25 de dezembro, às 19h30, na igreja matriz da Paróquia Santíssima Trindade, ocorrerá Missa de 
Natal, bem como o terceiro dia de tríduo da Festa do Divino Espírito Santo. Ainda no Dia de Natal, a igreja matriz da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida receberá os fiéis para a missa natalina às 8 horas. Em Cerquilho, a comemoração ao Nascimento de Jesus Cristo 
será às 8 e às 10 horas na Paróquia São José e, às 19 horas, na Paróquia São Benedito e Santa Teresinha.                             Página 10
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Bicadinhas da semana 
Natal é tempo de amar!

PARA ENCERRAR

Natal significa o nascimento de Jesus Cristo, que pela Terra 
passou e que dela jamais se afastou. Pela tradição predominante 
em muitos países, inclusive no Brasil, 25 de dezembro é a data 
em que cada ser humano de bons propósitos tem como hábito 
presentear, em especial, a quem dedica estima e consideração.

Pela grandiosidade de seu simbolismo, é preciso ressaltar 
que Natal também significa reflexão, amor, fraternidade e es-
perança em um horizonte promissor. Natal, na verdade, deve 
ser tempo de amor, de muitas alegrias, de paz! É uma das datas 
mais maravilhosas no ano, quando unimos a fé, o amor, a fra-
ternidade e a esperança. 

Nesta época do ano, tradicionalmente, nos aproximamos 
dos familiares mais especiais e das amizades mais verdadei-
ras  (excepcionalmente neste ano, de forma online) e eles nos 
presenteiam com o que de mais puro possuem: a sinceridade, a 
lealdade e a tão importante esperança.

Natal é tempo novo onde o amor virá até você, pois ele co-
nhece o caminho do coração. É tempo de ser criança, quando 
faz tudo se tornar luminoso. Até o mais triste olhar tem um 
brilho diferente, porque é Natal. As luzes nas janelas, o pis-
car das árvores, as velas acesas nos mostram que, mesmo não 
acreditando, ainda somos pequenas crianças à espera do tão 
sonhado Papai Noel trazendo, para cada um de nós, em sua 
bagagem, todos os sonhos e ideais, sempre com a certeza que 
se tornarão realidade.

Natal é tempo de um lugar chamado casa, pois, neste dia, 
abrimos não só as portas dos nossos lares, mas também as por-
tas do coração para compartilharmos o imenso sentimento de 
amor ao semelhante. E nada mais emocionante nesta noite de 
Natal que nos unirmos em prece para agradecermos e home-
nagearmos Àquele que um dia veio ao mundo para nos salvar. 
Ainda que estejamos afastados por conta desta pandemia, não 
esqueçamos que o Natal é especial e ele existirá sempre onde 
houver, em cada coração, o amor, a paz e a fraternidade.

Por isso, vamos rezar e pedir a Jesus que, neste Natal, seu 
olhar luminoso penetre na alma das pessoas, para que elas 
acordem para a esperança adormecida e deixem ir embora sen-
timentos como o medo, a indiferença e a mágoa. 

Neste Natal, permita que o calor da bondade de Cristo se 
derrame sobre você e sua família e que o nascimento de Jesus 
sirva de inspiração para que por todo lado se espalhe muito 
amor e muita generosidade. Neste momento de isolamento, 
que tal então, no lugar dos abraços apertados, celebrar o Natal 
com palavras calorosas? Tão valiosas quanto gestos e presentes 
grandiosos, as declarações de carinho também podem tornar a 
data ainda especial.

“O mês de dezembro é um dos mais importantes do ano, 
além de comemorarmos o Natal, também devemos celebrar 
principalmente o significado da vinda do Menino Jesus. E den-
tro deste contexto, uma mensagem natalina tem um grande 
significado tanto para quem envia quanto para quem recebe. 
As emoções se encontram e os votos de felicidades são mútu-
os. Assim, uma mensagem transforma este fim de ano em um 
momento cheio de renovação e partilha. Neste Natal de 2020 e 
no Ano-Novo de 2021, compartilhe votos de felicidade e grati-
dão com a família e amigos por tudo que conseguiu neste ano 
que está acabando e, principalmente, por chegar até aqui”.

TRIO Segundo um meme postado nas redes sociais por Al-
berto Giovaneti Filho, ele virou uma mistura de Pilatos, Zorro e 
Zeca Pagodinho. Daí você pergunta por quê? Porque ele lava as 
mãos, usa máscara e não economiza no álcool. Alguém mais está 
assim? 

ENTÃO É NATAL Os fofoqueiros de plantão comentaram que 
Wilson Dal Coleto (Pizombo) vai passar o Natal comendo paneto-
ne e açaí e, para completar, cantará nas mensagens de WhatsApp 
dedicadas aos amigos. A equipe do Nossa Folha já recebeu uma!

SORTUDOS Todo mundo está sabendo que Ricardo “Bial” Pu-
pato, o “Homem da Sorte”, vendeu mais dois bilhetes premiados 
da Ação entre Amigos do Clube Regatas. O primeiro prêmio de 
R$2.000 saiu para Carlinhos Milanez e o terceiro, no valor de 
R$400, para Geraldo Tomazela. O segundo prêmio, de R$600, foi 
para Du Cestarioli, mas esse não foi vendido por Pupato.

DEPÓSITOS As borboletas do jardim contaram que, após ter 
o número de WhatsApp clonado, Tu Zambianco recebeu toda a 
solidariedade da família e dos amigos que acharam que ele esta-
va em apuros e efetuaram depósito em sua conta. Agora, passado 
o susto, será que, diante de tamanha credibilidade, o empresário 
palmeirense vai ter que ressarcir o pessoal?

BRINCANDO NA CHUVA As más línguas disseram que Talão 
Madeira, o eterno goleiro reserva do Aesc, tem aproveitado os 
dias de chuva para brincar no campo de futebol molhado para 
reviver a infância. No entanto, há quem diga que ele aproveita 
mesmo é para tomar banho de chuva só para economizar na con-
ta de água. Será?

PETIÇÃO O meme da semana publicado por Ariane Dordetti 
fez sucesso nas redes sociais: “Petição online para alterar a men-
sagem do Waze ao invés de ‘em 200 metros’ para ‘sem ser essa, a 
outra’”. Quem concorda?

BATATAS A página Coruja Profª postou um meme genial no 
Facebook: “Vira-se a professora de Matemática para o Artur. ‘Me-
nino Artur, diga-me como posso dividir oito batatas para sete 
crianças?’. ‘É fácil, professora! Faz purê!’”. Ainda segundo a mes-
ma página: “Sinto que deveria limpar a casa. Vou deitar e esperar 
essa sensação passar!”. Quem nunca?

PACIÊNCIA SEM LIMITES Em mais uma edição, Diva Hernan-
des (Lili), a Rainha dos Memes, marcou presença com o seguinte 
post: “Senhor, dai-me paciência, porque se me der força, vou pre-
cisar de dinheiro para a fiança”. 

SEM VISITAS No Facebook, a página Precisa-se de gente boa 
deixou um recado: “Devido ao preço da carne, não estaremos re-
cebendo visitas em horário de almoço e jantar”. 

EFEITO COLATERAL O jornalista Salles Junior postou um 
meme que resume bem esses dias de quarentena: “Antes da qua-
rentena, eu já falava sozinho. Agora, isolado, estou dando até pa-
lestra”. Teve outro meme do jornalista: “Vai me olhar de cara feia 
e, infelizmente, não vou poder retribuir porque a minha é linda”.

VACINA CHINESA Da página Irmã Zuleide, do Facebook, veio 
um conselho para as mulheres antivacinas: “Não confio em vaci-
na chinesa! Amada, você confia em homem!”. Precisa mais algu-
ma coisa?

HORÁRIOS DAS MISSAS

Agende-seEditorial

EDIÇÃO DIGITAL

QUINTA: 24 de dezembro (Missa de Natal)
SÃO CRISTÓVÃO: às 18 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19h30 (2º dia do Tríduo do Divino).
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19h30.

SEXTA: 25 de dezembro (Missa de Natal)
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19h30 (3º dia do Tríduo do Divino).

SÁBADO: 26 de dezembro
MISSA CAMPAL: às 18 horas no Parque do Divino

DOMINGO: 27 de dezembro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19h30 (3º dia do Tríduo do Divino).
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela está em reforma.
SANTA CATARINA: não haverá missa este mês.
SANTO ANTONIO: 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: missa na quarta quarta do mês às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda primeira sexta às 19 horas. 
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da 
palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da 
palavra aos domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta 
às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.

IGREJA SANTA TERESINHA
Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 12 
e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 
Missas no sábado, às 19 horas; domingo às 8 e 19 horas; terça, às 18h30; 
sexta às 19 horas e Bênção do Santíssimo toda 1ª sexta do mês.

NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: missa sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: missa sábado às 19 horas.
SÃO VICENTE DE PAULO: missa domingo às 17h30. 
SÃO PAULO APÓSTOLO: missa domingo às 19 horas. 

Confira o que abre e fecha 
neste fim de ano

Em Tietê, o prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB) decretou ponto 
facultativo hoje, 24 de dezem-
bro, e também na quinta, 31. 
Portanto, nestas datas, não 
haverá expediente nas reparti-
ções públicas municipais.

Contudo, a medida não 
atinge os serviços essenciais à 
população que, por sua natu-
reza, não possam sofrer para-
lisação. 

Já a Unidade de Atendi-
mento a pacientes com síndro-
me gripal no Centro de Saúde 
Central, a Farmácia Municipal 
e o Laboratório Municipal não 
sofrerão paralisação e funcio-
narão normalmente nos dias 
28, 29 e 30 de dezembro, das 
7 às 12 horas e das 13 às 16 
horas. 

As Secretarias Municipais 
de Administração e de Finan-
ças, bem como o Serviço Au-
tônomo Municipal de Água e 
Esgoto (Samae), manterão suas 
atividades em sistema de plan-
tão. 

Em Cerquilho, o prefeito 
Aldo Sanson (PSDB) comuni-
cou que a Unidade Básica de 
Saúde da Família (UBSF) Vila 
São José e a Farmácia Munici-
pal funcionarão nos dias 28, 

29 e 30 de dezembro, das 7 às 
17 horas. 

Quanto à coleta de lixo or-
gânico, o serviço não estará 
disponível nos dias 25 e 31 de 
dezembro. Já a coleta de or-
gânicos não ocorrerá nos dias 
24, 25 e 31 de dezembro e no 
dia 1º de janeiro.

Os Fóruns estão em reces-
so coletivo desde o dia 20 de 
dezembro, com retorno no dia 
8 de janeiro, segundo determi-
nou o Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP).

As agências bancárias fun-
cionarão hoje, 24 de dezem-
bro, das 9 às 11 horas. Após 
este horário, a população po-
derá utilizar os canais alter-
nativos de atendimento ban-
cário, como mobile e internet 
banking, caixas eletrônicos, 
banco por telefone e corres-
pondentes para fazer transa-
ções financeiras.

O último dia útil do ano 
para atendimento ao público, 
com expediente normal para 
a realização de todas as ope-
rações bancárias, será 30 de 
dezembro. Já no dia 31 de de-
zembro, as instituições finan-
ceiras não abrirão para atendi-
mento.

Divulgação



Ao que tudo indica, a agên-
cia do Ministério do Trabalho 
e Emprego, instalada em Tie-
tê, deve ser fechada para que 
haja apenas atendimento on-
line. A interrupção do serviço 
presencial está previsto para 
o início de 2021. 

Os trabalhadores que pre-
cisarem acompanhar suas vi-
das laborais ou acompanhar 
o calendário de pagamento 
do Abono Salarial e do Bene-
fício Emergencial de Preser-
vação do Emprego e da Renda 
(Bem), poderão acessar o apli-
cativo ou ir até as agências 
em Itapetininga e Sorocaba.

Só este ano foram desati-
vadas 23 agências regionais 
do Trabalho em São Paulo e 

59 no Brasil. Nas regiões de 
Itapetininga e Sorocaba já fe-
charam em Capão Bonito, Itu, 
Salto e Mairinque. Além dis-
so, a Gerência de Itapeva foi 
convertida em Agência Regio-
nal subordinada ao municí-
pio de Sorocaba.

Muitos trabalhadores de 
Tietê estão preocupados com 
o possível fechamento da 
Agência do Ministério do Tra-
balho e Emprego.

Nas agências fechadas, 
um cartaz colado na parede 
informava que os agenda-
mentos deverão ser feitos em 
outras cidades da região. Tie-
tê atende as cidades de Boi-
tuva, Cerquilho, Jumirim, Ce-
sário Lange, Laranjal Paulista, 

Pereiras e Porangaba.
A Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia in-
veste desde 2019 em um am-
plo processo de digitalização 
dos serviços para melhorar o 
atendimento e gestão dos re-
cursos públicos.

A agência oferece os se-
guintes serviços: atualização 
da carteira de trabalho; baixa 
da CTPS; emissão da carteira 
de trabalho brasileiro;

Emissão da carteira de 
trabalho estrangeiro; empre-
gador web; entrada no Segu-
ro Desemprego; entrada no 
Seguro Desemprego por ata 
judicial; entrega de CTPS; en-
trega do Registro Profissional 

e de Contratante; informa-
ções sobre Abono Salarial; in-
formações Caged para o tra-
balhador; informações Rais 
para o trabalhador; orienta-
ção trabalhista; recurso Se-
guro Desemprego; recurso 
Seguro Desemprego por ata 
judicial; solicitação de Regis-
tro de Contratante e solicita-
ção de Registro Profissional.

Vale lembrar que o Posto 
de Atendimento do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego 
em Tietê ficava instalado na 
rua Presidente Kennedy, 23, 
no Centro da cidade, e aten-
dia de segunda a sexta, das 8 
às 18 horas. Lembrando que 
o link de agendamento é o sa-
aweb.mte.gov.br.

A interrupção do serviço presencial está previsto para o início do próximo ano, segundo divulgado

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Agência encerrará atendimento na cidade de Tietê
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Assinado convênio do 
programa Vida Longa

HABITAÇÃO PARA IDOSOS

O prefeito de Tietê, Vla-
mir Sandei (PSDB), assinou 
na quarta, 16 de dezembro, o 
convênio do programa Vida 
Longa, com a presença do se-
cretário estadual de Habitação, 
Flávio Amary.

O programa prevê a cons-
trução de empreendimentos 
especialmente projetados para 
atender às necessidades habi-
tacionais de idosos que vivem 
sozinhos, em situação de vul-
nerabilidade social.

Os imóveis do programa 
são projetados segundo parâ-
metros de acessibilidade do 
Desenho Universal, que esta-
belecem um conceito arquite-
tônico adaptável para permitir 
facilidade no uso da moradia 
por qualquer indivíduo com 
dificuldade de locomoção, 
temporária ou permanente.

São público-alvo do progra-

ma as pessoas com 60 anos ou 
mais, que preferencialmente 
sejam sozinhas, expostas à si-
tuação de vulnerabilidade em 
razão de vínculos fragilizados 
e risco social e sem acesso à 
moradia. Como requisito, os 
idosos beneficiários não po-
dem ter renda que ultrapasse 
dois salários mínimos, devem 
residir há pelo menos dois 
anos no município, além de 
terem autonomia para realizar 
tarefas diárias.

DOIS ÔNIBUS - Na sexta, 
18 de dezembro, a Prefeitu-
ra de Tietê anunciou que ad-
quiriu com recursos próprios 
mais dois ônibus que serão 
utilizados no transporte de 
alunos municipais. 

“Esse é o resultado de um 
trabalho sério e responsável. 
Muito obrigado aos envolvi-
dos”, festejou Sandei.

Pedida a retirada de enxame 
da Emeb “Luiz Antunes”

CIDADÃO-REPÓRTER

A presença de um enxame 
no mapa da Escola Municipal 
de Educação Básica (Emeb) 
“Luiz Antunes”, no Centro de 
Tietê, preocupa. 

Por conta dos riscos a pe-
destres, bem como a deterio-
ração do patrimônio histórico, 
um munícipe cobrou provi-
dências da Prefeitura. 

“Quero saber por qual mo-
tivo o enxame ainda não foi 
retirado, quando será e se há 
possibilidade do restauro de 
todo o mapa da centenária 
unidade escolar. É um patri-
mônio, o qual devemos pre-
servar para as próximas gera-
ções”, comentou o munícipe.

O cidadão também infor-
mou que descer a avenida So-
ares Hungria e contemplar a 
centenária escola é algo digno 
de cartão-postal por sua arqui-
tetura e importância cultural 

para Tietê. “Temos que unir 
esforços para dar continuida-
de a toda a beleza arquitetô-
nica e histórica da cidade, que 
vem sofrendo pela destruição 
de casas históricas e com valor 
arquitetônico para dar lugar a 
estacionamentos ou prédios 
comerciais”, desabafou. 

Em resposta à solicitação, a 
Secretaria Municipal de Educa-
ção informou que o enxame já 
foi retirado por diversas vezes 
e, posteriormente, realizada a 
lavagem do mapa com solução 
química, prezando pelo cuida-
do necessário para não danifi-
car o mapa e os adornos exis-
tentes em seu desenho.

Quanto ao restauro do 
mapa da “Luiz Antunes, se-
gundo a Secretaria de Educa-
ção, há expectativa para exe-
cução do serviço para o início 
de 2021. 

Divulgação Polícia Militar

O famoso mapa da escola será restaurado
no início do ano de 2021

Também houve aquisição de dois ônibus para 
transporte de alunos da Rede Municipal

Denival de Lima

Posto de atendimento funcionava na rua 
Presidente Kennedy, 23, no Centro

Governo do Estado rompe contrato e, 
a partir de 2021, a Sustenidos assume

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

A organização social (OS) 
Abaçaí Cultura e Arte, atual 
gestora do Conservatório Dra-
mático e Musical “Dr. Carlos 
de Campos”, em Tatuí, será 
substituída pela Sustenidos 
Organização Social de Cultura, 
a partir de janeiro de 2021. 

A informação foi publica-
da no Diário Oficial de 18 de 
dezembro e confirmada pela 
Secretaria da Cultura e Econo-
mia Criativa do Estado de São 
Paulo.

De acordo com a pasta, o 
rompimento unilateral do con-
trato foi motivado por uma 
“série de irregularidades” na 
atual gestão do Conservatório.
Ainda segundo a secretaria, o 
objetivo dessa mudança é me-
lhorar a qualidade do serviço 
oferecido e evitar demissões. 

Antes da troca de gestão, a 
Secretaria Estadual de Cultu-
ra e Economia Criativa havia 
anunciado um “ajuste sério 
para sanar a grave crise admi-
nistrativa e financeira da insti-
tuição”. Tanto que, em 2022, 
a meta é abrir mais cursos e 
vagas, além da contratação de 
professores.

O plano de ampliação tem 

duração de cinco anos e co-
meçará em 2021, segundo o 
Estado. Entre as ações, está a 
criação de eventos e práticas, 
como o Clube do Choro e de 
um acervo permanente lite-
rário e de obras dedicadas ao 
gênero.

O planejamento contem-
pla ainda a inclusão de novas 
ferramentas digitais para salas 
de estudos virtuais, oferta de 
material didático, avaliações, 
debates e interações do setor 
de Artes Cênicas.

Atualmente, o Conserva-
tório possui 2.400 alunos na 
unidade de Tatuí e no polo de 
São José do Rio Preto. Aproxi-
madamente 50 cursos são ofe-
recidos aos alunos.

Vale lembrar que a Abaçaí 
Cultura e Arte havia iniciado a 
gestão do Conservatório de Ta-
tuí em 18 de janeiro de 2018. 
O contrato seria encerrado em 
31 de dezembro de 2022, mas 
acabou rompido pelo governo 
estadual, segundo divulgou o 
Estado.

O plano de ampliação tem duração de cinco anos

Cipatex® apoia projetos 
sociais do interior paulista

RECURSOS

Em um ano atípico como 
2020, o apoio a projetos so-
ciais ganhou mais importân-
cia. O direcionamento de re-
cursos, via leis de incentivo 
fiscal, foi uma das formas en-
contradas pela Cipatex® para 
auxiliar instituições e comuni-
dade que promovem a trans-
formação social de crianças e 
adolescentes, além de aporte 
ao Fundo Municipal do Idoso 
de Cerquilho, cidade-sede da 
empresa.

Entre as instituições con-
templadas está a Sustenidos 
Organização Social de Cultu-
ra, responsável pela gestão do 
Projeto Guri, considerado o 
maior programa sociocultural 
brasileiro que oferece cursos 
gratuitos de iniciação musical 
a crianças e adolescentes entre 
seis e 18 anos. O polo de Cer-
quilho atende mais de 350 alu-
nos nas modalidades violão, 
percussão, cavaquinho, ban-
dolim, canto e coral, sopros de 
madeiras (flauta transversal, 
clarinete e saxofone) e metais.

Recursos que impactarão 
aproximadamente 100 atendi-
dos também foram destinados 
ao Instituto Olga Kos de In-
clusão Cultural, entidade que 
desenvolve projetos artísticos 
e esportivos direcionados, 
prioritariamente, a crianças, 
jovens e adultos com deficiên-
cia intelectual e em situação de 
vulnerabilidade social na cida-
de de São Paulo.

Os Fundos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de 
Cerquilho, Tietê e Birigui tam-

bém receberam doações. Para 
receber o aporte, os projetos 
e entidades aprovados por lei 
de incentivo são seleciona-
dos pelo Comitê de Respon-
sabilidade Social que envolve 
membros da empresa da área 
de Benefícios, Recursos Huma-
nos, Diretoria Administrativa e 
Fiscal.

Para o gerente de gestão de 
pessoas da Cipatex®, Carlos 
Roberto Ferreira, a empresa 
acompanha o uso dos recursos 
pelas instituições e os resulta-
dos alcançados pelas ativida-
des desenvolvidas. “O apoio 
ao Projeto Guri e ao Instituto 
Olga Kos, por exemplo, acon-
tece há mais de cinco anos. O 
processo de seleção dos pro-
jetos e o acompanhamento 
da aplicação dos recursos são 
extremamente importantes”, 
comentou.

VOCÊ SABIA? Há 56 anos 
o Grupo Cipatex® oferece ao 
mercado soluções inovadoras 
em revestimentos sintéticos, 
buscando sempre uma posi-
ção de vanguarda, com res-
ponsabilidade social e ambien-
tal. Criada em 1964, a empresa 
se diversifica constantemente 
e hoje conta com uma linha de 
produtos que atende aos seto-
res de calçados, piscinas, bol-
sas e acessórios, utilidades do-
mésticas, construção, móveis, 
vestuário, automóveis, esporte 
e lazer, brindes, material esco-
lar e comunicação visual. Por 
tudo isso, tornou-se líder na 
fabricação de revestimentos 
sintéticos.

Arquivo internet

Polícia Militar reforça policiamento devido 
ao indulto da época de Natal

OCORRÊNCIAS

Desde terça, 22 de dezem-
bro, a Polícia Militar (PM) refor-
çou o policiamento na região 
devido ao indulto de Natal,  
que beneficiou mais de 800 
presos no Centro de Progres-
são Penitenciária do município 
de Porto Feliz. 

Por conta da conhecida 
“saidinha”, houve aumento na 
quantidade de policiais nas 
ruas, bem como o apoio da Ca-
valaria e do Canil da PM. “Essa 
ação teve o objetivo de manter 
a ordem pública e a sensação 
de segurança da população”, 
informou o Comando da 4ª 
Companhia da PM.

PROCURADO - Em Cerqui-
lho, na quinta, 17 de dezem-
bro, às 9 horas, em patrulha-
mento na rua Luiz Bom, no 
Portal dos Pilares,  policiais mi-
litares realizaram abordagem 
a um homem de 32 anos, que 
apresentou nervosismo com a 
presença da viatura.

Ao ser consultado seu do-
cumento nos bancos de dados 
da polícia, constatou tratar-se 
de procurado pela Justiça. Re-
colhido ao cárcere, ele cumpri-
rá sua pena.

ARMA ILEGAL - A Polícia 

Militar Ambiental prendeu em 
flagrante um homem por pos-
se irregular de arma de fogo, 
em Conchas. Uma espingarda 
calibre 12, com munições in-
tactas e deflagradas, foi apre-
endida.

A ação policial teve início 
após denúncia de um morador 
que informou que, naquele de-
terminado sítio, havia ave em 
cativeiro e, no local, era prati-
cada caça a animais silvestres 
com uso de espingarda. 

Segundo a polícia, o acusa-

do autorizou e acompanhou 
os policiais durante a vistoria, 
porém, negou a existência de 
pássaros em cativeiro.

Ainda de acordo com os 
policiais, na residência não 
tinha animal em cativeiro, so-
mente se confirmou a posse 
irregular de uma arma.

Segundo o G1, o indiví-
duo recebeu voz de prisão e 
foi conduzido à Delegacia de 
Conchas, pagou a fiança de 
R$1.100 e responderá o pro-
cesso em liberdade.

Denival de Lima

Patrulhamento teve Cavalaria e Canil da Corporação

Denival de Lima
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Comitê de Saúde determinou que apenas os serviços essenciais poderão funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e em 1º, 2 e 3 de janeiro

QUARENTENA

ANTÔNIO JOSÉ DA FONSECA
Faleceu em Itapetininga, em 19 de dezembro, Antônio José 

da Fonseca aos 61 anos.
Falecido deixou as filhas Roberta e Gracieli, além de fami-

liares. 
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-

do sepultado em jazigo da família.

ABEL PINTO DE OLIVEIRA 
Faleceu em Cerquilho, em 22 de dezembro, Abel Pinto de 

Oliveira aos 62 anos. 
Falecido era casado com Rosária Aparecida Reveroni de 

Oliveira e deixou os filhos Bruno Marcel e Alana, além de fa-
miliares. 

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.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

ALICE VALENTIM ZUCCA
Faleceu em Cerquilho, em 17 de dezembro, Alice Valentim 

Zucca aos 71 anos. 
Falecida era viúva de Nelson Zucca e deixou os filhos Agui-

naldo, Rosemeire, Rosilene, Walquiria, Solange, Fernando, Her-
ques, Paulo, Analice e Cesar (in memoriam), além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Bernardino de 
Campos e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Muni-
cipal de Bernardino de Campos, sendo sepultado em jazigo da 
família.

IVONE MARINHO RIBEIRO
Faleceu em Sorocaba, em 18 de dezembro, Ivone Marinho 

Ribeiro aos 55 anos. Falecida vivia em união estável com Aldo 
Lazaro João e deixou os filhos Everton, Fabiano, Edervan e 
Evellyn, além de familiares. 

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

TEREZINHA MION ZAIA 
Faleceu em Piracicaba, em 18 de dezembro, Terezinha Mion 

Zaia aos 91 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Maria 
Luiza, Nilton, João, Valdir, Maria Aparecida, Maria de Lourdes e 
Laerte (in memoriam), além de familiares. 

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

CLARA DIAS VAZ 
Faleceu em Tietê, em 20 de dezembro, Clara Dias Vaz aos 81 

anos. Falecida era solteira e deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após re-

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

LEONOR RAPETE CANATELI
Faleceu em Tietê, em 20 de dezembro, Leonor Rapete Cana-

teli aos 72 anos. Falecida era viúva de José Canateli e deixou os 
filhos José Márcio e Márcia Regina, além de familiares. 

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

ZILIA EUGÊNIA DE ASSUMPÇÃO
Faleceu em Tietê, em 20 de dezembro, Zilia Eugênia de As-

sumpção aos 102 anos. Falecida deixou a filha Daniela, além de 
familiares. 

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

FALECIMENTOSFALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

O Estado de São Paulo vol-
tou para a Fase Vermelha do 
Plano do Governo Estadual e, 
nas datas 25, 26 e 27 de de-
zembro e 1º, 2 e 3 de janeiro, 
ficam proibidos de abrir sho-
ppings, lojas, concessionárias, 
escritórios, bares, restauran-
tes e lanchonetes (exceto para 
delivery), além de academias, 
salões de beleza, cinemas, tea-
tros e outros estabelecimentos 
culturais. 

Na prática, nestes dias ha-
verá o funcionamento apenas 
de comércios essenciais, como 
farmácias, padarias e merca-
dos, o que restringirá o fun-
cionamento de restaurantes e 
bares. A depender do cenário 
epidêmico de cada lugar, os 
prefeitos também podem ado-
tar ações ainda mais restriti-
vas, conforme já decidiu o Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Além disso, para evitar o 
tradicional “bate e volta” de 
turistas às praias paulistas, 
as restrições do período de 
fim de ano também incluirão 
barreiras sanitárias nos aces-
sos às cidades litorâneas, com 
medição de temperatura dos 
visitantes. No entanto, testes 

negativos de covid e compro-
vante de residência não serão 
exigidos. Em Santos, por exem-
plo, vans e ônibus com turistas 
serão barrados e orientados a 
voltar aos municípios de ori-
gem.

O fechamento das praias, 
entretanto, ficará a critério 
das Prefeituras, mas o Gover-
no Estadual recomenda que os 
prefeitos tomem todas as me-
didas necessárias para evitar 
aglomerações.

O secretário estadual da 
Saúde, Jean Gorinchteyn, afir-
mou que, nas últimas quatro 
semanas epidemiológicas, São 
Paulo teve um aumento de 
54% nos casos confirmados. 
Por outro lado, o número de 
mortes saltou 34% no período.

A nova medida indica pre-
ocupação da Secretaria de 
Saúde do Estado com o avan-
ço da pandemia. O Governo 
Estadual, que tinha aumenta-
do as restrições entre março 
e junho, havia iniciado a flexi-
bilização em agosto e, no dia 
21 daquele mês, anunciou que 
nenhuma região paulista esta-
va no vermelho. Em setembro, 
no entanto, os sinais de que a 

pandemia não estava controla-
da fizeram o Centro de Contin-
gência defender mais rigor nas 
restrições, o que foi combatido 
nos bastidores pela ala política 
do governo.

O Governo do Estado tam-
bém anunciou que, em janeiro, 
região alguma vai para a Fase 
Verde, a menos restritiva, e 
que a reclassificação do Esta-
do, que estava marcada para 
4 de janeiro, foi adiada para 
o dia 7 do mesmo mês. Além 
disso, o crescimento do núme-
ro de casos de covid-19, pro-
vocado pelo desrespeito às re-
gras sanitárias, poderá levar o 
governo a determinar medidas 
ainda mais restritivas, como o 

fechamento dos aeroportos.
BOLETINS - O número de 

casos da covid-19 em Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista não para de subir, de 
acordo com as Secretarias de 
Saúde destes municípios.

Até a manhã desta quin-
ta, 24 de dezembro, Tietê re-
gistrava 899 casos da doença 
e tinha 826 curados e 41 em 
recuperação. A quantidade de 
mortes saltou para 28. 

Já Cerquilho alcançava a 
marca de 1.303 casos, com 
1.174 pacientes curados e 104 
em recuperação. O total de 
mortes chegava a 25 vítimas.

Em Jumirim, o número de 
casos subiu para 152, com 

apenas uma morte registrada. 
Aqueles que estão curados so-
mam 140 pessoas.

Já Laranjal Paulista tem 
1.416 casos, com 1.249 pesso-
as curadas, 159 em recupera-
ção e oito óbitos.

Também até hoje, 24 de 
dezembro, o Estado registrou 
45.395 óbitos e 1.398.597 ca-
sos confirmados. Deste total, 
1.230.754 estão recuperados e 
149.478 já receberam alta hos-
pitalar.

De acordo com o governo, 
66,9% dos leitos estão ocupa-
dos no Estado, ou seja, 10.856, 
sendo 4.710  Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs). Em todo 
o Brasil, já são mais de 187 mil 
óbitos, com média móvel de 
mortes de 769, o mesmo pata-
mar de 18 de setembro.

Cabe lembrar que os 645 
municípios do Estado de São 
Paulo têm pelo menos uma 
pessoa infectada, sendo 603 
com um ou mais óbitos. Entre 
as vítimas fatais, estão 26.211 
homens e 19.365 mulheres. 
Segundo levantamento, os óbi-
tos continuam concentrados 
em pacientes com 60 anos ou 
mais, totalizando 76,8%. 

O novo coronavírus que 
causa a covid-19 é transmitido 
principalmente por meio de 
gotículas geradas quando al-
guém infectado tosse, espirra 
ou exala. Portanto, use más-
cara, álcool gel e mantenha o 
distanciamento social.

VACINAS - Desembar-
cou na manhã de hoje, 24 de 
dezembro, em Campinas, o 
maior lote da vacina Corona-
Vac, o imunizante desenvol-
vido pelo laboratório chinês 
SinoVac em parceria com o 
Instituto Butantan. São 5,5 mi-
lhões de doses que chegaram 
ao Aeroporto Internacional de 
Viracopos às 5h30.

A carga é composta por 2,1 
milhões de doses já prontas 
para aplicação e mais 2,1 mil 
litros de insumos, correspon-
dentes a 3,4 milhões de doses 
que serão envasadas na fábrica 
do Butantan, na capital paulis-
ta. Outros dois carregamentos 
devem desembarcar no País na 
semana que vem, nos dias 28 
e 30 de dezembro, totalizando 
10,8 milhões de doses para ini-
ciar o Plano Estadual de Imuni-
zação, previsto para começar 
em 25 de janeiro.

Fotos divulgação 

DIVANIL FLORENTINO BUENO
Faleceu em Sorocaba, em 19 de dezembro, Divanil Floren-

tino Bueno aos 49 anos.
Falecido deixou os filhos Bianca e Miguel, além de fami-

liares. 
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.

ANTONIO BERTOLA
Faleceu em Piracicaba, em 21 de dezembro, Antonio Ber-

tola aos 68 anos.
Falecido era casado com Maria Luci Pasqual Bertola e dei-

xou os filhos Tatiana e Douglas, 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.

Governo anuncia restrições para o Natal e Ano-Novo



Quinta-feira, 24 de dezembro de 2020 5jornalnossafolha.com.br

Empresas e comércio contratam
OPORTUNIDADES

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

Divulgação

Neste artigo, abordarei so-
bre a importância de se fazer 
o planejamento previdenciá-
rio, mas primeiro quero enfa-
tizar que planejar é essencial 
em tudo na vida, assim, mini-
mizamos as chances de insu-
cesso.

Atualmente, as pessoas 
têm contratado advogados 
previdenciaristas para faze-
rem seus planejamentos pre-
videnciários, tendo em vista 
às inúmeras alterações na le-
gislação previdenciária. 

Mas afinal o que é planejamento previdenciário? É um 
serviço que visa organizar e preparar a pré-aposentadoria 
do segurado, visando, assim, garantir-lhe uma aposentado-
ria com valor mais vantajoso e também concedê-lo de forma 
mais célere. O segurado da Previdência Social contribui a vida 
toda junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e so-
nha acordado com a tão esperada aposentadoria, mas não se 
programa para isso. Daí, quando solicita seu benefício vê seu 
pedido indeferido exatamente porque não se preparou como 
devia.

Apesar das frequentes mudanças no Direito Previdenciá-
rio, planejar ainda é a melhor opção. Aliás, é essencial, pois 
o segurado além de deixar organizada toda a documentação, 
também terá uma visão geral e detalhada sobre sua vida con-
tributiva, podendo escolher qual o melhor momento para 
pleitear seu benefício de aposentadoria junto ao INSS. 

Mas como promover este planejamento previdenciário?
• Primeiro deve fazer um levantamento sobre quanto 

tempo de contribuição possui, consultando o Cadastro Na-
cional de Informações Sociais (CNIS), extrato de vínculos e 
contribuições vertidas ao INSS, através do Portal Meu INSS;

• Depois, analisar minuciosamente este extrato e, se for 
necessário, retificá-lo caso tenha algum indicador;

• Verificar se tem atividade especial, rural ou períodos de 
trabalho que não foram lançados no CNIS;

• E, por fim, realizar o cálculo da Renda Mensal Inicial 
(RMI), para que o segurado saiba qual o valor que receberá.

É claro que fazer um planejamento previdenciário exige 
muito conhecimento técnico, mas é possível começar utili-
zando o simulador do próprio site do INSS, mas oriento sem-
pre a procurar um profissional especialista na área. Afinal, 
não podemos brincar com o nosso futuro, não é mesmo?

Planeje a sua aposentadoria! Faça o seu Planejamento Pre-
videnciário!

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Por que é importante planejar 
a sua aposentadoria?

Luck foi abandonado nas 
ruas quando era apenas um 
filhote. Ao ser resgatado, fi-
cou em um lar temporário 
até terminar o período das 
vacinas e agora precisa de 
uma família definitiva.

De porte médio, ele tem 
oito meses, é extremamente 
carinhoso e se dá bem com 
outros cães.

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

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Arquivo

O Balcão de Empregos da 
Prefeitura de Tietê disponi-
biliza vagas de costureira in-
dustrial, auxiliar de produção, 
inspetor de qualidade e carta-
zista.

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

Também em Tietê, o Rio 
Max Atacado admite cartazista 
com experiência e com domí-
nio das regras gramaticais. O 
e-mail para envio do currículo 
é riomax.tiete@gmail.com.

Também há vaga para su-
pervisor de qualidade para 
candidatos que residam em 
Tietê, Cerquilho ou Boituva. 
É necessário ser graduado ou  
cursar Engenharia de Produ-
ção, Administração ou Técni-
co em Qualidade. O currículo 
deve ser cadastrado no site 
muvin.com.br/carreiras.

A Odontoclinic Tietê está 
com vaga para recepcionista, 
ambos os sexos, que tenha 
experiência comprovada. Inte-
ressados podem encaminhar 

currículo para o e-mail odon-
toclinic.odontologia.rh@gmail.
com.

A Quimifol admite Jovem 
Aprendiz masculino com Ensi-
no Médio completo ou cursan-
do e idade entre 18 e 22 anos, 
que seja morador de Tietê. 
Os interessados devem enviar 
currículo para rh01@quimifol.
com.br.

EM CERQUILHO - A Central 
de Atendimento ao Trabalha-
dor e à Empresa (Cate) divulga 
vagas para estagiários da Pre-
feitura, estagiário de Farmácia, 
mecânico de manutenção, cos-
tureira industrial, comprador, 
soldador, consultor de vendas, 
ajudante de carregamento, au-
xiliar de produção, operador 

de máquinas, motorista de 
caminhão, operador de empi-
lhadeira, eletromecânico, me-
cânico industrial, mecânico 
lubrificador, eletricista indus-
trial, estagiário de Engenharia, 
auxiliar de limpeza, auxiliar de 
metrologista, auxiliar de mecâ-
nico de refrigeração, eletricista 
de autos, costureira, auxiliar 
de montagem de estruturas 
metálicas, estagiário de Nutri-
ção, montador de esquadrias 
de alumínio, motorista cate-
goria C, balconista/auxiliar de 
padaria, açougueiro, repositor, 
assistente de controle de qua-
lidade, auxiliar de produção, 
costureira(o), tecelão, monta-
dor de móveis e estagiário de 
Direito.

Para obter mais informa-
ções sobre estas vagas, o tele-
fone de contato é o (15)3384-
5652.

A Sanson Pavimento e 
Obras contrata motoristas ca-
tegoria D e operador de moto-
niveladora categoria C ou D. 
O currículo pode ser enviado 
pelo WhatsApp (15)99703-
6552 ou pelo e-mail rh@gru-
posanson.com.br.

A loja Coocerqui está com 
vagas abertas para auxiliar de 
unidade (reposição) e Jovem 
Aprendiz. O currículo pode ser 
cadastrado no site coocerqui.
selecty.com.br.

Também em Cerquilho, o 
Colégio Origem contrata pro-
fissionais para as vagas de 
auxiliar de Enfermagem, pro-
fessor de Artes, recepcionista, 
inspetor de alunos e auxiliar 
de limpeza.

Os interessados devem 
encaminhar o currículo para 
o e-mail: vagas@origemcole-
gio.com.br. Mais informações 
pelo (15)99806-0703 (WhatsA-
pp).

PINGO NO I FUTEBOL SHOW
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA

GERAL ORDINÁRIA

Pela presente ficam convocados todos os associados desta 
sociedade, quites e com pleno gozo dos seus direitos, a com-
parecer na ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será rea-
lizada em 30 de janeiro de 2021, às 18 horas, em primeira 
convocação, se atingindo o número estatutário de associados, 
ou em segunda convocação às 18h30, com qualquer número 
de associados presentes, em sua sede situada a rua das Piabas, 
s/nº, Jardim Bonanza, Tietê/SP, para liberar acerca da seguinte 
ordem do dia:

* Eleição do Conselho Deliberativo para o biênio 2021/2022.

Tietê, 24 de dezembro de 2020.

Décio Palaro - presidente

Valor do IPVA 2021 já pode 
ser consultado 

TRIBUTO

No Estado de São Paulo, os 
donos de veículos registrados 
já podem conferir o valor do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA) de 2021 na rede bancá-
ria autorizada desde terça, 22 
de dezembro. 

A consulta pode ser feita 
nos terminais de autoatendi-
mento, internet banking e apli-
cativos de celular disponibili-
zados pelos bancos, usando 
o número do Renavam. Tam-
bém é possível consultar no 
site portal.fazenda.sp.gov.br/
serviços/ipva, mediante o nú-
mero do Renavam e placa do 
veículo. No portal, os donos de 
veículos para pessoas com de-
ficiência (PCDs) poderão con-
sultar se permanecerão com o 
benefício de isenção do IPVA 
no próximo ano.

O calendário com a data de 
vencimento de acordo com a 
placa do veículo pode ser con-

sultada no site. O dono tem até 
a data de vencimento da placa 
para quitar o imposto em cota 
única e com desconto ou pagar 
a primeira parcela do tributo.

A partir de 4 de janeiro de 
2021, é possível optar pelo 
licenciamento antecipado e 
realizar o pagamento inde-
pendentemente do número 
final da placa do veículo: em 
cota única, até 20 de janeiro 
de 2021, com desconto de 3%; 
em cota única, até 25 de feve-
reiro de 2021, sem desconto; 
até o 22 de março de 2021, re-
lativamente ao pagamento da 
terceira parcela, quando tenha 
ocorrido a opção pelo parcela-
mento.

Aquele que deixar de reco-
lher o imposto fica sujeito à 
multa de 0,33% por dia de atra-
so e juros de mora com base 
na taxa Selic. Passados 60 dias, 
o percentual da multa é fixado 
em 20% do valor do imposto.
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Para a atleta, o handebol lhe ajudou a ser mais independente e a conviver de maneira mais agradável com pessoas diferentes

HANDEBOL

Esperança é a palavra que Juliana destaca para hoje

O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê, treinadas por Gera 
Foltran. Por ordem de sorteio, 
a vigésima segunda entrevista-
da é a Evelyn de Almeida Fol-
tran.

Nascida em 17 de dezem-
bro de 2005, em Sorocaba, é 
filha de Cesar Natal Foltran e 
Vaneide de Almeida Foltran 
e irmã do Gabriel de Almeida 
Foltran.

Estuda no Colégio Objeti-
vo e, no voleibol, joga como 
ponteira pela categoria Infan-
til. Seu ídolo é  Andrea Drews, 
jogadora dos Estados Unidos.

Entre os títulos conquista-
dos estão: 

2018: campeã da Copa Pi-
ratininga da Série Ouro (Sub-
15) e campeã da Copa Regio-
nal da Série Prata (Sub-14) e da 

Série Ouro (Sub-15) e 3º lugar 
da Copa Piratininga da Série 
Bronze (Sub-14).

2019: Vice-campeã da Série 
Prata (Sub-15).

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

EVELYN - Eu sou uma atle-
ta apreensiva.

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

EVELYN - Comecei no final 
do ano de 2016. Na época, eu 
tive a influência do professor 
Janes. Até hoje, inclusive, sou 
muito grata a ele! 

NOSSA FOLHA - Uma qua-
lidade que é necessária para 
ser atleta do voleibol?

EVELYN - Sem sombra de 
dúvidas, determinação.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

EVELYN - Para mim, todos 
os momentos em que estou 
em quadra são de felicidade. 

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

EVELYN - Quando não há 
ou quando não vejo comunica-
ção e persistência. 

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

EVELYN - Gera tem uma 
extrema importância no time. 
Não só como técnico, mas tam-
bém como um “pai”. Indepen-
dentemente de qualquer coisa, 
ele sempre deu o seu melhor, 
ensinou, informou, cuidou e 
protegeu. Gera é muito impor-
tante! 

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

EVELYN - O próprio psico-
lógico. 

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

EVELYN - Precisão, intensi-
dade e otimismo. 

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

EVELYN - A pandemia me 
mostrou muitos ensinamen-
tos, principalmente a falta que 
algumas pessoas e momentos 
fazem na rotina. 

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

EVELYN - Meu maior so-
nho, de maneira geral, é con-
quistar meus objetivos.

A organização do Pretos 
X Brancos emitiu um comu-
nicado oficial revelando que, 
em razão da covid-19 e em 
respeito às pessoas atingidas 
pela pandemia, não realizará 
o Tradicional Jogo da Ami-
zade, que neste ano de 2020 
chegaria à sua 31ª edição, em 
Tietê.

Para recordar este evento 
esportivo de grande sucesso 
na cidade, o jornal Nossa Fo-
lha percorreu seus arquivos 
esportivos e traz, a seguir, 
os nomes dos homenageados 
das cinco últimas edições.

Em 2015, pelo 26º tradicio-
nal Jogo da Amizade Pretos 
x Brancos, no estádio “José 
Ferreira Alves” (Comercial), 
foram homenageados Laerte 
Jacomin, Élcio Buffo, Roberto 
Neves e Vilson de Arruda Al-
ves (Tô).

Nesta ocasião, na primei-
ra partida pelos Amadores, 
as equipes dos Brancos e dos 
Pretos empataram por 3 a 3. 
Já no jogo dos Veteranos (aci-
ma de 40 anos), os Brancos e 
Pretos empataram por 1 a 1.

Em 2016, pela 27ª edi-

ção, os homenageados foram 
Odair Fernandes Moraes, Be-
nedito Aparecido Delfino, 
Luiz Antonio Cancian (Ce-
bola) e Luís Antonio Cancian 
(Luizão).

Neste ano, no jogo dos Ve-
teranos (acima de 40 anos), 
a equipe dos Brancos venceu 
os Pretos pelo placar de 3 a 
0. Pela categoria Amadores, 

o time dos Brancos empatou 
com o dos Pretos por 2 a 2.

Em 2017, pela 28ª edição 
do tradicional Pretos x Bran-
cos, receberam as homena-
gens do dia: Antonio Joaquim 
da Rocha (Conhaque), João 
Batista de Almeida Campos 
(Johnny, irmão de Daia), Hélio 
Heleno Bufo (Hélio Bufo) e Os-
valdo Maciel (Maciel).

Neste ano, a equipe dos 
Amadores foi a primeira a 
entrar em campo, com vitória 
dos Pretos por 2 a 1. Já os Ve-
teranos, com jogadores acima 
de 40 anos, alcançaram o em-
pate por 1 a 1.

Em 2018, pelo 29º Jogo da 
Amizade Pretos x Brancos no 
estádio “José Ferreira Alves” 
(Comercial), os organizado-

res homenagearam Juarez de 
Oliveira, Edvaldo de Almeida 
Campos (Daia), Adilson de Al-
meida Campos (Beca) e Alber-
to Giovanetti Filho (Bertinho).

Neste ano, na primeira 
partida, ocorreu o futebol 
Amador dos Pretos x Brancos. 
Em um jogo bastante disputa-
do em um dia de sol intenso, 
os Pretos venceram pelo pla-

car de 2 a 1. Já pela categoria 
principal e a mais esperada, 
os Veteraníssimos, com idade 
acima de 55 anos, em um jogo 
de muitos lances, teve a vitó-
ria dos Brancos. Pela categoria 
Veteranos, acima de 40 anos, 
a equipe dos Brancos venceu 
os Pretos por 2 a 1.

Em 2019, pela edição 30ª 
do Pretos x Brancos, os home-
geados foram Félix Valóis da 
Cunha (Felinho) e Cantídio da 
Silva Maciel (Tidinho).

Na primeira disputa entre 
as equipes de Amadores, o 
time dos Brancos venceu os 
Pretos pelo placar de 3 a 1.

No segundo jogo entre os  
Veteranos, acima de 40 anos, 
houve empate entre os Pretos 
e Brancos por 2 a 2. Na última 
partida, com as equipes Vete-
raníssimos, acima de 50 anos, 
ocorreu outro empate e, desta 
vez, pelo placar de 3 a 3.

Vale lembrar que os Pretos 
x Brancos sempre promoveu 
a integração da comunidade 
através destas homenagens e 
das partidas de futebol, que 
visam a fraternidade e o res-
peito entre todos.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Falta de comunicação e de persistência atrapalha, afirma Evelyn

Cancelado o Jogo da Amizade Pretos x Brancos em Tietê

Juliana de Oliveira Brocca é 
a décima sexta entrevistada do 
jornal Nossa Folha na série es-
pecial dedicada aos atletas do 
handebol, comandados pelos 
treinadores Fábio Vidotto Be-
loto e Gustavo Prado. 

Nascida em 9 de fevereiro 
do ano de 2005, no municí-
pio de Tietê, a atleta é filha de 
Edna Regina de Oliveira Brocca 
e José Ricardo Belaz Brocca e 
tem dois irmãos Jean Carlo e 
Renan César.

Estuda na Etec “Dr. Nelson 
Alves Vianna” e, no handebol, 
joga na posição de ponta direi-
ta, da categoria Cadete.

Brocca, como é chamada 
em quadra, tem três títulos 
conquistados: 

2018 - Vice-campeã da Liga 
de Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp), categoria Infan-
til (Série Prata).

2019 - Vice-campeã da Liga 
de Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp), categoria Infan-
til (Série Ouro).

2020 - Vice-campeã da 
Copa Lhesp.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

JULIANA - Eu me defino 
como uma atleta que sempre 
tenta alcançar o seu resulta-
do máximo, mesmo nos meus 
dias mais desanimados. 

Tenho muita disposição e 
curiosidade para aprender coi-
sas novas e, sempre que pos-
so, ajudo as minhas compa-
nheiras de equipe de diversas 
formas. Uma delas é passando 
motivação. Acredito ser mui-
to importante ter alguém do 
nosso lado que nos motive! É 
como se tivéssemos um ‘esto-
que’ a mais de energia.

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

JULIANA - Tive influência 
da minha mãe! Ela me orien-
tou em buscar algo novo, al-
gum esporte que gostasse, e 
indiciou o handebol. No come-
ço, não tinha coragem de ver 
como funcionava, pois, sou 
uma pessoa muito tímida e ti-
nha vergonha de ir falar com o 

treinador. Então, convidei uma 
amiga para começar a treinar 
comigo. Já faz três anos que 
treinamos juntas.

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

JULIANA - Gosto muito 

quando a equipe inteira joga 
com garra e não desiste fácil. É 
muito gratificante poder con-
tar com todas e saber que não 
vão fugir dos desafios mais 
difíceis. 

O que me deixa abalada 
nas quadras é quando não se 
tem o respeito e a educação 

pelo próximo, tanto das joga-
doras, quanto da torcida. Para 
mim, respeito e educação mo-
vem o mundo.

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

JULIANA - O meu maior 
desafio é ter tempo para fazer 
tudo o que eu preciso, como 
estudar, ficar com a família e 
participar dos treinos. Apesar 
de não parecer, me organizar 
para cumprir tudo isso exige 
disciplina.

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

JULIANA - Com certeza, 
sem os nossos treinadores não 
seríamos tudo o que somos 
hoje. Eles compartilham todas 
as suas experiências conosco, 
nos ensinam o que é certo e er-
rado, desde as simples movi-
mentações que precisamos fa-
zer em equipe até a parte que 
realizamos individualmente.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

JULIANA - Ele proporcio-
nou a oportunidade de ser 
uma pessoa melhor e enten-
der que temos pensamentos 
diferentes, emoções diversas, 
e precisamos aprender a li-
dar com as situações. De fato, 
o handebol me ajudou a ser 
mais independente e a convi-
ver de maneira mais agradável 
com pessoas diferentes.

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

JULIANA - Esperança é a 
palavra que levo para todos 
os lugares. Esperança de que 
poderemos voltar a competir, 
com muita alegria, agradecen-
do por estarmos lá novamente. 
Ou seja, agradecendo por mais 
um dia, por mais um jogo, por 
mais um ponto. Acreditando 
que esta fase será um apren-
dizado para compartilharmos 
nas quadras.

Juliana estuda na Etec “Nelson Vianna”

Evelyn nasceu em Sorocaba

VOLEIBOL

ATENÇÃO

No ano passado, Félix Valóis da Cunha (Felinho) recebeu o cartão de prata das mãos do secretário de Esportes, 
Pedro Paludeto Pasin, e Cantídio da Silva Maciel (Tidinho) foi homenageado pelo esportista Beto Cuba

Fotos arquivo NF



Quinta-feira, 24 de dezembro de 2020 7jornalnossafolha.com.br

  

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

José Luiz Gregório, filho 
de José e dona Anna, nasceu 
em 3 de junho de 1961, na 
Morada do Sol, em Araraqua-
ra. Em sua juventude, veio 
brilhar aqui em nossa cidade, 
defendendo as cores do Co-
mercial Futebol Clube. 

Na época, foi trazido por 
Denisar Alves, conhecedor de 
futebol e excelente narrador, 
que acabou até contratado 
pela Jovem Pan.

Além de Gregório, para 
Tietê também veio Pires. Aqui 
eles formaram uma família e 
até hoje nos dão o privilégio 
de vê-los por aqui. 

Gregório, um grande cen-

troavante e um rapaz de imen-
sa simpatia, casou-se com  
Lucinda Cancian e, com ela, 
teve uma filha, Thaís Cancian 
Gregório, talento do handebol 
e, hoje, faz parte da querida 
família Cancian.

Meu homenageado jogou 
em muitos times, como Co-
mercial, Garcia, Ferroviária, 
AMA, Derac (Itapetininga), Fu-
nilense (Cosmópolis), Guarani 
e Saltense. Por onde passou, 
deixou muitas recordações e 
amizades que duram até os 
dias de hoje. 

Que bom que foi aqui que 
seus pés criaram raízes. Pois, 
felizmente, assim Tietê ga-
nhou uma incrível atleta e um 
amigo de todos.

Passados tantos anos das 
gloriosas disputas, Gregório 
ainda joga uma bolinha e tem 
um físico invejável. Mesmo 
em idade madura, este iluste 
zagueiro é duro de conter. An-
tes da pandemia, eu o encon-
trava nas ruas e, às vezes, no 
Olaria Futebol Clube.

É muito bom escrever do 
passado, mas confesso que dá 
muitas saudades de tudo que 
já vivemos. Tenho saudades 
de Elvio, Joãozinho Piovezani, 
José Ferreira Alves, Brandoli-
ze, Afonso, Cadique, Angelo 
Uliana e tantos outros.

Para seguir de volta ao pas-
sado, diretamente do túnel 
do tempo, trago uma foto do 
Comercial Futebol Clube, de 
1987, em que aparecem: Mar-
celo Arcuri, Eduardo (Bibo), 

Ralf, João Luiz, Bosquinho, 
China, José Damiazo (Tutu), 
Cleusio, Antonio Puchinele 
(Tonho masssagista), Pedro 
Demartine, Silvio Roareli, José 

Luiz Gregório, Perrela, Amaral 
e Amauri Coutinho.

Vale registrar que, atual-
mente, o homenageado pos-
sui a Gregório Consultoria 

Imobiliária e presta relevantes 
serviços para a população de 
Tietê e região.

PIADINHA DA SEMANA - 
A professora em sala diz:

- “Se eu digo: fui bonita, é 
passado. E seu digo: sou boni-
ta, o que é Joãozinho?”

Joãozinho responde:
- “É mentira!”

José Luiz Gregório será 
eternamente um craque

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE EM 1987
Em pé: Marcelo Arcuri, Eduardo (Bibo), Ralf, João Luiz, Bosquinho, China, José Damiazo (Tutu) e Cleusio.
Agachados: Antonio Puchinele (Tonho masssagista), Pedro Demartine, Silvio Roareli, José Luiz Gregório,

Perrela, Amaral e Amauri Coutinho. Mascote: André Zanardo Siqueira

FAC
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FONOAUDIÓLOGA CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

26 E 27 DE
DEZEMBRO

OPÇÕES SAUDÁVEIS

A dica é aproveitar a variedade de frutas da estação e outras opções nutritivas para uma Ceia mais colorida e cheia de saúde

Como fazer escolhas certas neste fim de ano

Fim de ano é época de co-
mer muito bem, mesmo que 
não haja grandes aglomera-
ções por conta da pandemia 
da covid-19. Mesmo quem é 
regrado com a alimentação o 
ano inteiro não resiste à tenta-
ção e acaba se deixando levar 
pelos pratos típicos desta épo-
ca sem pensar nas consequên-
cias. Para comer sem culpa e 
fazer escolhas certas, a dica 
é tentar o equilíbrio, não se 
privando do prazer de comer, 
porém, sem exageros.

Entretanto, se você é da-
queles que não abrem mão 
da dieta, mesmo nesta época, 
confira as dicas da nutricio-
nista Vanessa Caluete:

SANDUÍCHES - Você pode 
usar a criatividade e montar 
diferentes opções de sandu-
íches. Dá para preparar des-
de o lanche básico de peito 
de peru até optar por outros 
ingredientes, como alface, to-
mate, milho, cenoura picada, 
frango desfiado e queijo bran-
co. Dê preferência ao pão light 
ou integral, rico em fibras. Evi-
te usar molhos, maionese ou 
manteiga.

SALGADOS - Esse é o tipo 
de prato que está sempre pre-
sente em reuniões de amigos. 
Opte pelos assados, como 
pães de forno, esfirras, em-
padas, quiches, entre outros. 
Mesmo sendo calóricos, são 
mais saudáveis que os salga-
dos fritos, como coxinhas e 
quibes.

BEBIDAS - Tomar bebida 
alcoólica nas festas de fim de 
ano é praticamente tradição 
até mesmo para quem não 
tem costume de beber. Dê pre-
ferência ao gim e saquê, já que 
são menos calóricos. Se você 
não resiste a um bom vinho, 
escolha os mais secos. Se for 
de cerveja, fique com as escu-
ras. Ainda assim, não exagere, 
pois o álcool em excesso cau-
sa desidratação, inchaço e ma-
les ao fígado. Ideal é intercalar 
a bebida com água, o que irá 
amenizar a desidratação e o 
mal-estar.

Vale lembrar que a alimen-
tação deve ser prazerosa. Se 
você tem o hábito de comer 
cereais, legumes, frutas e 
verduras, consome água com 
frequência e pratica atividade 

física regular, não se prive de 
consumir alguns alimentos 
que não estão na sua rotina. 
Apenas use o bom senso e 
tenha moderação! Se for pre-
ciso, procure a orientação de 
um nutricionista.

UVA-PASSA - Este alimen-
to é repleto de benefícios à 
saúde. Classificada como fru-

to seco, a uva-passa é obtida 
por meio da desidratação da 
uva fresca, mantendo os mes-
mos nutrientes da original, 
porém, de forma mais concen-
trada.

Livre de colesterol e gor-
dura, as uvas-passas contêm 
substâncias chamadas fitonu-
trientes polifenólicos, que têm 

propriedades anti-inflamató-
rias e antibacterianas. Além 
disso, essa fruta desidratada é 
rica em antioxidantes que re-
tardam os sinais do envelheci-
mento e protegem a visão dos 
efeitos do tempo.

NOZES - Apesar de estar 
mais restrita ao número de 
pessoas, muitas famílias farão 
a tradicional Ceia de Natal. E 
um dos ingredientes mais 
apreciado durante as come-
morações de fim de ano é a 
noz. Mas o fruto também é 
uma escolha saborosa para 
deixar a receita mais nutritiva, 
segundo a nutricionista Rena-
ta Guirau.

“As nozes são excelentes 
fontes de diversos nutrientes, 
como o magnésio e o fósforo, 
que estão relacionados à saú-
de óssea, muscular e melhora 
da qualidade do sono. Além 
disso, possuem gorduras po-
linsaturadas - as chamadas 
gorduras boas - que têm ação 
antioxidante”, ressaltou a pro-
fissional.

“Não só isso, as nozes tam-
bém contribuem para deixar 
a tireoide e a imunidade mais 

fortes e a diminuir a ação dos 
radicais livres, já que são ricas 
em selênio”, complementou.

Apesar de auxiliarem na 
saciedade e na melhora dos 
níveis de colesterol, é reco-
mendado consumir em peque-
nas porções.

 “As nozes são bastante 
calóricas, possuindo um alto 
teor de gordura. Por isso, al-
gumas pessoas podem sentir 
mudanças no funcionamento 
do intestino, se consumirem 
uma grande quantidade em 
uma mesma refeição”, orien-
tou a nutricionista.

FRUTAS - Que tal apro-
veitar a variedade e o preço 
mais em conta das frutas da 
estação e fazer uma Ceia bem 
caprichada e saudável?

Nesta época do ano, há 
abacate, abacaxi, acerola, 
ameixa, banana, carambo-
la, caju, coco, cupuaçu, figo, 
goiaba, graviola, jaca, laranja, 
lichia, limão, maçã, mamão, 
manga, maracujá, melancia, 
melão, pera, pêssego, pitanga 
e uva para deleite daqueles 
que optam por uma alimenta-
ção mais saudável.

Divulgação Nossa Folha

Odiada por uns e amada por outros, 
a uva-passa tem inúmeros benefícios

DROGAVENIDA
(15)3282-2041

Crianças apresentam 
distúrbios de sono

PANDEMIA

Há nove meses sem irem à 
escola, longe dos amigos e com 
uso excessivo de telas, crianças 
e adolescentes se tornaram ví-
timas de distúrbios de sono co-
muns na idade adulta, como a 
insônia. É o que indica o pedia-
tra e especialista do Instituto 
do Sono, Gustavo Moreira.

Muitos pais relatam que 
seus filhos apresentam difi-
culdades para dormir durante 
a quarentena. O especialista 
apontou que uma das prová-
veis causas disso é o uso inten-
so de computadores, celulares, 
televisores e tablets, seja para o 

lazer ou para aulas.
O médico explicou que a 

luminosidade inibe a produção 
de melatonina, hormônio es-
sencial para um sono de qua-
lidade. “O estímulo constante 
faz com que eles percam horas 
de sono, e isso pode incorrer 
em mudança de comporta-
mento”, apontou. Crianças e 
adolescentes podem se tornar 
mais irritadiços e cansados.

“Os pais que não querem 
que os filhos sofram conse-
quências pelos distúrbios 
de sono devem criar rotinas 
para os rebentos”, orientou.

Ao sentir dores nas pernas, 
seja em repouso ou praticando 
atividades como corrida e ca-
minhada, o primeiro reflexo é 
colocar os membros para cima 
ou procurar um vascular acre-
ditando que o sintoma seja um 
sinal de que algo está errado 
com a circulação. Porém, isso 
não é bem verdade.

“São vários os fatores que 
podem provocar dores nas 
pernas e a circulação é apenas 

um deles. O sintoma também 
pode ser sinal, por exemplo, 
de problemas ortopédicos e fi-
siátricos, como tendinites, cãi-
bras, lesões e distensões mus-
culares”, explicou a cirurgiã 
vascular Aline Lamaita, mem-
bro da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular.

Por isso, antes de correr 
para o vascular, é importante 
reconhecer outros sintomas, 
além das dores na perna, que 

podem indicar problemas de 
circulação. Por exemplo, uma 
das condições circulatórias 
que podem causar dor nas 
pernas é a doença arterial peri-
férica (DAP). “A doença arterial 
periférica prejudica a circula-
ção do sangue e provoca, en-
tre outras coisas, dor na hora 
de caminhar. Na maior parte 
das vezes, a obstrução ocorre 
quando há acúmulo de placas 
de gordura e perda de flexibi-

lidade nas paredes dos vasos 
sanguíneos arteriais, respon-
sáveis por levar o sangue para 
nutrir as extremidades do cor-
po, como braços e pernas”, 
afirmou a especialista. 

Para identificar o proble-
ma, além da dor na perna, 
você deve ficar atento a sinais 
como fadiga e fisgadas na pan-
turrilha, sensação de cãibra 
ao caminhar ou se exercitar; 
perda de pelos nas pernas, 

unhas dos pés enfraquecidas, 
coloração esbranquiçada dos 
membros inferiores e infec-
ções recorrentes nos pés. “Nos 
casos mais avançados pode 
ocorrer impotência sexual, dor 
nas pernas mesmo em repou-
so, redução da temperatura 
dos membros inferiores, for-
migamentos e eventual apare-
cimento de feridas ou gangre-
na nos pés pela condição de 
extrema falta de circulação”, 

completou.
A boa notícia é que é pos-

sível prevenir essas causas das 
dores nas pernas através da 
adoção de alguns hábitos sau-
dáveis em seu estilo de vida. 
“É importante que você man-
tenha alimentação balanceada, 
evite consumir grandes quan-
tidades de sal e açúcar, consu-
ma dois litros de água por dia 
e pratique exercícios físicos re-
gularmente”, aconselhou.

Problema na circulação pode causar dores nas pernas
SAÚDE VASCULAR

Pedras nos rins são mais frequentes no Verão

DESIDRATAÇÃO

O aumento do calor é um 
fator de risco significativo 
para um problema comum, o 
cálculo renal. As populares pe-
dras nos rins acontecem com 
mais frequência nos períodos 
de temperaturas mais altas e, 
nesta época, é preciso prestar 
mais atenção. Segundo estu-
dos, no Verão o número de 
casos de cálculo renal pode au-
mentar em até 80%.

Segundo o urologista Fabio 
Vicentini, o aumento da trans-
piração e as mudanças na ali-
mentação comuns no Verão 
são os principais responsáveis 
pelo crescimento dos casos de 
cálculo renal. No calor, o corpo 

elimina mais água pelo suor e 
uma desidratação, mesmo que 
leve, prejudica o trabalho dos 
rins. 

“Os rins não responsáveis 
por realizar a filtragem de 
substâncias que o corpo não 
utiliza, entre eles os sais mine-
rais. Esses elementos podem 
se agrupar e formar cristais 
que, acumulados, se transfor-
mam nos cálculos”, explicou.

Para evitar essa formação, 
é fundamental aumentar a in-
gestão de líquidos no calor. 
“Um bom indicador de que a 
pessoa está bebendo a quanti-
dade certa de líquidos é a colo-
ração da urina”. É necessário aumentar a ingestão de água

Divulgação Nossa Folha

DROGA RAIA
(15)3282-4046
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Paróquias informaram que as celebrações estarão mantidas, respeitando as medidas sanitárias preconizadas pelo Ministério da Saúde

Haverá horários extras para as missas natalinas

NATAL ESPECIAL

TIETÊ E CERQUILHO

Este é o mês de 15 anos da Vino di Vita.
E aqui quem ganha é você! 

A cada R$70 em compras, receba 
um cupom e concorra a cinco presentes

Vino di Vita

Em Tietê, a Paróquia Santís-
sima Trindade promove missa 
natalina nesta quinta, 24 de 
dezembro, véspera de Natal, 
às 18 horas, na igreja São Ro-
que, e, às 19h30, na igreja São 
Francisco de Assis.

Nesta sexta, 25 de dezem-
bro, às 19h30, na igreja matriz 
Santíssima Trindade, ocorrerá 
Missa de Natal, bem como o 
terceiro dia de tríduo da Festa 
do Divino Espírito Santo.

Na igreja Santa Teresinha 
(Seminário), hoje, 24 de de-
zembro, haverá horário extra 
da missa do Natal do Senhor 
às 18 horas.

Pela Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida, na véspera de 
Natal, 24 de dezembro, serão 
realizadas missas às 19 horas, 
com retirada antecipada de se-
nha, na matriz Nossa Senhora 
Aparecida e na igreja Santa 
Rita de Cássia e, às 20h30, 
na igreja São Paulo Apóstolo. 
Neste mesmo horário, também 
ocorrerá missa na igreja São 
Pedro, mas não será necessá-
ria a retirada de senha.

No Dia de Natal, 25 de de-
zembro, ainda em Tietê, a igre-
ja matriz da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida receberá 
os fiéis para a missa natalina 
às 8 horas. Para esta celebra-

ção, não haverá distribuição 
de senhas.

Em Cerquilho, na véspera 
de Natal, hoje, 24 de dezem-
bro, às 18 e às 20 horas, na 
igreja matriz São José, haverá 
missa em comemoração ao 
Nascimento de Jesus Cristo e, 
em 25 de dezembro, dia de Na-
tal, às 8 e às 10 horas.

A Paróquia São Benedito e 
Santa Teresinha, na Nova Cer-
quilho, promoverá missas às 
18 e às 20 horas nesta quin-
ta, 24 de dezembro, e nesta 
sexta, 25 de dezembro, às 19 

horas. 
TRÍDUO DO DIVINO - Com 

o tema central “Guiados pelo 
Divino Espírito Santo, busque-
mos encontrar com o Menino 
Jesus”, a Paróquia Santíssima 
Trindade realiza a 181ª Festa 
do Divino Espírito Santo, em 
Tietê. 

O tríduo teve início na 
quarta, 23 de dezembro, e se-
guirá nesta quinta e sexta, 24 
e 25 de dezembro, às 19h30, 
na igreja matriz da Santíssima 
Trindade. 

Já a solenidade será re-

alizada neste sábado, 26 de 
dezembro, às 14 horas, com 
carreata do andor do Divino 
Espírito Santo pelas ruas da 
cidade e, às 18 horas, missa 
festiva na igreja matriz da San-
tíssima Trindade. 

Portanto, serão obrigató-
rios o uso de máscara e o res-
peito ao distanciamento social.

Neste ano, devido à pan-
demia da covid-19, os tradi-
cionais almoços e pousos da 
Festa do Divino Espírito Santo 
foram suspensos por questões 
de segurança.

Elisa Carvalho ilustra novo livro da J.K. 
Rowling, criadora do bruxo Harry Potter

DE TIETÊ PARA O MUNDO

A adolescente Elisa Alfon-
so de Carvalho Vanderlinde, 
de 12 anos, teve o talento reco-
nhecido ao ter o desenho esco-
lhido para ilustrar o novo livro 
da famosa autora britânica J.K. 
Rowling, a criadora de Harry 
Potter e, mais recentemente, 
do detetive Cormoran Strike. 

Residente em Tietê, Elisa 
ganhou um concurso da Edi-
tora Rocco e, além de ter a 
ilustração no livro O Ickabog, 
também recebeu o livro auto-
grafado pela autora britânica e 
mais 20 exemplares de publi-
cações da Editora Rocco. O lan-

çamento da nova obra ocorreu 
em 10 de novembro em todo 
o mundo. 

Parabéns à Elisa Alfonso 
de Carvalho Vanderlinde por 
levar o nome de Tietê para o 
mundo através de um lindo 
desenho!

SAIBA MAIS - “O Ickabog” 
é o primeiro livro de J.K. 
Rowling para o público infantil 
desde a história do bruxo ór-
fão que ficou conhecido mun-
dialmente. 

A nova obra foi publicada 
primeiro na internet, para que 
as famílias pudessem se en-

treter durante o isolamento 
social causado pela pandemia.

A publicação do livro em 
papel gerou um concurso com 
a editora brasileira para que 
crianças de diversos Estados 
pudessem ilustrar as páginas. 

Os capítulos virtuais foram 
enviados aos inscritos no con-
curso da Editora Rocco, e os 
pequenos podiam escolher um 
personagem ou um momen-
to para ilustrar, concorrendo, 
então, fazer parte da obra im-
pressa. Crianças de todos os 
Estados brasileiros puderam 
participar do concurso.

Violonista Gabriele Leite vence como 
“Jovem Talento” em votação pública

PRÊMIO CONCERTO 2020

A violonista cerquilhense 
Gabriele Leite, de 23 anos, foi 
escolhida pelo público como a 
vencedora da categoria Jovem 
Talento no Grande Prêmio 
Concerto 2020 - Reinvenção 
na Pandemia, sendo destaque 
em todo o País.

Gabriele Leite é bolsista da 
Cultura Artística desde 2016 e, 
neste ano de 2020, deu início 
a uma nova etapa em sua car-
reira, com a conquista de uma 
bolsa integral para cursar o 
Mestrado na Manhattan School 
of Music, nos Estados Unidos. 

“De 2016 a 2019, conse-
gui uma bolsa de estudos pela 
Sociedade Cultura Artística, 
onde eu tomava aulas particu-
lares com o professor e doutor 
Paulo Martelli. Durante esse 
tempo, já se elaborava a ideia 
de ir estudar fora e os Estados 
Unidos eram um dos lugares. 
Ano passado, no meu último 
ano de faculdade, comecei a 
procurar saber mais sobre os 
processos de aplicação e, em 
dezembro, iniciei o processo. 

Entre vários documentos, 
textos e vídeos, alguns meses 
depois eu recebi a carta de 
aprovação”, comentou a artis-
ta.

Sobre a sensação de ter ga-
nho o Prêmio Concerto 2020, 
na categoria Jovem Talento, 
Gabriele Leite revelou que a 
alegria resume o sentimento 
de ter sido indicada e ter ga-

nho o prêmio da revista em 
um ano tão atípico. “Realmen-
te, fico imensamente honrada 
de concorrer e ganhar premia-
ção de Jovem Revelação. Isso é 
parte do resultado trabalhado 
nos últimos anos, que vem 
chegando com mais precisão 
às pessoas. Vale mencionar 
que poucos violonistas tive-
ram a oportunidade de serem 
indicados a esse prêmio, en-
tão, não chego sozinha aqui, 
mas sim com toda a classe de 
violonistas brasileiros”. 

A ARTISTA - Recém-for-
mada em Música pela Uni-

versidade Estadual Paulista 
(Unesp), Gabriele Leite tem se 
destacado em diversos con-
cursos, dentre os quais o con-
curso internacional de violão 
de Koblenz de 2019, do qual 
foi semifinalista e ganhadora 
do prêmio de “Melhor Partici-
pação Brasileira”. 

Além da carreira solo, 
também atua com música de 
câmara, sendo membro do 
Quarteto Abayomi, que se 
apresentou recentemente ao 
lado de Badi Assad. É aluna 
de Paulo Martelli e bolsista da 
Cultura Artística desde 2016.

Denival de Lima

A missa campal no Parque do Divino, em Tietê, não ocorrerá 
devido à prevenção contra o novo coronavírus

Fotos arquivo pessoal

A estudante de Tietê durante o processo
criativo para participação no concurso

Desenho escolhido para 
ilustrar o livro Ickabog

Divulgação Cultura Artística

Artista de Cerquilho foi a escolhida ao
conseguir se reinventar na pandemia

Divulgados os nomes de mais 
ganhadores da Acet

NATAL MÁGICO

Em prosseguimento da 
campanha Natal Mágico, a As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Tietê (Acet) realizou 
mais dois sorteios valendo va-
le-compras de R$500, R$1.000 
e R$5.000. Para participar, bas-
tava comprar nas lojas partici-
pantes e baixar gratuitamente 
o aplicativo da Acet no celular.

Os ganhadores do vale-
-compras de R$500 do sorteio 
de 22 de dezembro foram: Ki-
vea Spada de Toledo (cliente 
Megamax), Elisabete Apareci-
da dos Santos Leme (cliente 
Óticas Dez), Andreia Marcon 
Zanellato (cliente Relojoaria 
Real), Regina Célia Nogueira 
Tome (cliente Sapatos & Cia.), 
Juliana Ballarin Lulia (cliente 
Tony Pneus), Raldina Assump-
ção Silveira (cliente Mercado Pe 
& Bella), Neuri Rogério Ghiraldi 
(cliente Medicinale), Rodrigo 
Cleber Dantas (cliente Esporti-
va Bar), Geisa Pimenta (cliente 
Auto Posto Cancian) e Ronaldo 
Evangelista dos Santos (cliente 
Sabor das Estações).

Já os contemplados pelo 
sorteio de hoje, 24 de dezem-
bro, serão divulgados na pró-
xima edição do jornal Nossa 
Folha.

Em Cerquilho, a Acic reali-
za o Natal Premiado 2020, com 
sorteio de uma moto Factor 
125, além de vale-compras de 
R$50, R$100, R$200 e R$250 
na quarta, 30 de dezembro. Os 
ganhadores serão divulgados 
pelo Facebook. Para concorrer, 
o consumidor precisa baixar o 
aplicativo da Acic.

HORÁRIO ESTENDIDO - O 
comércio de Tietê e Cerquilho 
segue em horário estendido 
para as compras de fim de ano 
desde o início deste mês.

Vale lembrar que, em Tietê 
e Cerquilho, nesta quinta, 24 
de dezembro, os estabeleci-
mentos comerciais atenderão 
das 8 às 18 horas.

Já na próxima quinta, 31 
de dezembro, véspera de feria-
do de Ano-Novo, o expediente 
para as duas cidades será até 
às 18 horas.
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A esposa Fabiana e as 
filhas Ana Laura e Ana 
Beatriz parabenizam 

Alessandro Faria hoje, 
24 de dezembro

Marcus Vinícius 
vira o calendário hoje, 

dia 24, ao lado da esposa 
Graziela, do filho Rafael 
e dos pais Nego e Mirna

Marcel Sebastiani 
aniversaria nesta sexta, 
25 de dezembro, ao lado 
da esposa Natália e das 

filhas Isis e Clara 

Cristiane Paladini apaga 
velinhas no sábado, 26 

de dezembro, e receberá 
o carinho dos filhos, da 

mãe e da família

Adriana Claudino Rossi 
Módolo muda de idade 

no domingo, dia 27, 
junto do marido dr. 
Rodrigo e dos filhos

Marcel Marques celebra 
mais um ano de vida 

neste domingo, dia 27, e 
receberá os parabéns da 

filha Heloisa e família

Cris Fieira troca de idade 
nesta quinta, 24 de 

dezembro, na companhia 
do marido Sandro 

Tezotto e da família

Regiane Barbosa celebra 
nova idade nesta quinta, 

24 de dezembro, na 
companhia da família 

e do namorado

A esposa Evelin e o filho 
Mário cumprimentam 
Natal Zanetti Foltran 
pela nova idade nesta 
sexta, 25 de dezembro

Fernanda Mella Carniel 
vai fazer a festa com os 
pais Carniel e Regina, o 
irmão Felipe e o marido 
Murilo sábado, dia 26 

Os pais Leonildes e Beto, 
familiares e amigos 
parabenizam Beatriz 
Bertanha Spezzotto 

neste domingo, dia 27

Rosângela Belaz 
Giangiácomo brindará 

nova idade com o marido 
Dema e as filhas neste 

domingo, dia 27

Fernanda Giacomazi 
Santarém apaga velinhas 

hoje, 24 de dezembro, 
junto do marido Flávio 

e do filho Miguel 

Emerson Alexandre 
receberá os parabéns da 
esposa Andréa e da filha 

Ananda nesta sexta, 
25 de dezembro

Olívia Modanez 
Dorighello, filha de 
Dalton e Mariana, 

completa um ano nesta 
sexta, 25 de dezembro

Marília Araújo 
receberá mensagens 

e telefonemas dos 
familiares e dos amigos 

neste sábado, dia 26

Gustavo de Almeida 
Souza completa 14 anos 

neste domingo, 27 de 
dezembro, ao lado dos 

pais e familiares

Vânia Rossiti Floriam 
muda de idade neste 
domingo, dia 27, ao 

lado da filha Isabela e 
do namorado Nelson

Cristiane Dorighello 
comemora mais um ano 
de vida hoje, dia 24, ao 

lado do namorado Márcio 
e dos familiares

Os parabéns desta sexta, 
25 de dezembro, serão 

para André Ercolim, 
que celebra a data 
com os familiares

Natalino Roque Mariano 
muda de idade nesta 

sexta, 25 de dezembro, e 
recebe as felicitações

da família e dos amigos

Os pais João Walter e 
Érika, a irmã Giovanna 
e os avós parabenizam 

Izabella Fragnani 
Ferreira sábado, dia 26

Felipe Mello será 
festejado pela esposa 
Maira Zanin e pelos 

filhos neste domingo, 
27 de dezembro

A esposa Joyce Zaneti, 
os filhos e os netos 

cumprimentam Sérgio 
Ferreira pelo aniversário 

neste domingo, dia 27

Fernando Barbosa 
aniversaria nesta quinta, 

dia 24, com a esposa 
Patricia e as filhas 

Camila e Maria Fernanda

Fábio Grigolon vai 
mudar de idade nesta 

sexta, 25 de dezembro, 
na companhia de todos 

os familiares

A esposa Beth e as 
filhas Natassia e Silvia 
parabenizam Walter 
Búfalo nesta sexta, 

25 de dezembro

Neste sábado, 26 de 
dezembro, será para 
Rachel Marzano, que 

celebrará a data com os 
filhos e os familiares

O marido Eugênio, a 
filha Daniela, os netos, 
o genro e toda a família 
felicitam Isabel Paulin 
neste domingo, dia 27

Daniela de Lucca recebe 
as felicitações do marido 
Rodrigo, da filha Mariana 
e da família na segunda, 

28 de dezembro

Jair Almeida receberá 
os cumprimentos dos 

familiares e amigos pelo 
aniversário nesta quinta, 

24 de dezembro

Jetro França de Souza 
assopra velinhas nesta 

sexta, dia 25, e recebe o 
carinho da esposa Eloiza 

e dos familiares

Cíntia Ribeiro rasga 
folhinha no sábado, 26 
de dezembro, junto dos 

pais Tere e Diva e do 
irmão Cleber

Tatiane Dorighello 
aniversaria neste 

sábado, 26 de dezembro, 
ao lado do marido Júlio, 
do filho Caio e família

Ivan Vagner Marcon 
rasga folhinha neste 

domingo, dia 27, 
na companhia dos 

familiares 

Derek Fidalgo
receberá os parabéns da 

namorada Glacy e dos 
familiares no sábado, 

28 de dezembro
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José Benedito de Assis 
comemora nova idade 
nesta segunda, 28 de 
dezembro, e recebe o 

carinho da família

Vânia Tozi Scatena 
completa mais um ano 

de vida na segunda, 
28 de dezembro, junto 

dos familiares

O marido Aldevio, os 
pais e os familiares 

cumprimentam Adriana 
Zanetti Gaiotto na terça, 

29 de dezembro

Claudia Arruda 
recebe o carinho da 
família e dos amigos 

na próxima terça, 
29 de dezembro

Helena Akemi Ronchi 
troca de idade na terça, 
29 de dezembro, junto 

do marido Edie, dos 
filhos e dos familiares

Isadora Zaia do Amaral 
Campos vai assoprar 
velinhas ao lado da 
família na próxima 

terça, 29 de dezembro

Junior Nascimento 
celebra mais um ano 

de vida na terça, 29 de 
dezembro, na companhia 

da namorada Elizana

Marcia Cristina Bellomo 
ganhará as felicitações 
do namorado Fábio, dos 
familiares e amigos na 
terça, 29 de dezembro

A esposa Luciana e 
as filhas Isabella e 

Giovanna parabenizam 
Márcio Luvizotto na 

terça, 29 de dezembro

Maria Carolina de Melo 
Gomes Pinto aniversaria 
na terça, dia 29, ao lado 

do marido Juka e dos 
filhos Roberta e Denis

Dr. Rubens Pico Macruz 
completa mais um ano 

de vida na terça, dia 29, 
junto da esposa Mariana 
e dos filhos Nicole e Leo

Sueli Bufo receberá 
flores e telefonemas pela 
passagem da nova idade 

na próxima terça, 
29 de dezembro

Wagner Carvalho rasga 
folhinha na terça, dia 29, 
na companhia da esposa 

Milene, da filha Ana 
Luiza e dos familiares

Ana Parducci será 
festejada pela filha 

e pelos familiares na 
quarta, 30 de dezembro.
Seguem as felicitações!

Anízio Paludetto celebra 
mais um ano na quarta, 
30 de dezembro, com a 

esposa Fátima e os filhos 
Ludmila e Ettore

Camila Persone apaga 
velinhas na quarta, 30 
de dezembro, junto do 
marido Marcelo e dos 
filhos Luisa e Felipe

A família e os amigos 
cumprimentam Divete 
Maria Hernandes pelo 
aniversário na quarta, 

30 de dezembro

Everton Sebastiani 
vai assoprar velinhas 

na segunda, 30 de 
dezembro, ao lado da 

esposa Simone

Fernando Garcia 
receberá as felicitações 

da esposa Olga e dos 
filhos na quarta,
30 de dezembro

Isadora Salles Machado 
festejará aniversário na 
quarta, 30 de dezembro, 
e receberá o carinho dos 
pais e de toda a família

Lucca Ariboni Alves 
recebe os parabéns dos 
pais Paulinho e Denise 
e da namorada Bárbara 

na quarta, dia 30

Davi Broca Lazarin, 
filho de Angélica e Luiz 
Henrique, completa um

aninho na quarta, 
30 de dezembro

Luiza Cândido Tezotto 
celebra mais um ano 
de vida na quinta, 30 
de dezembro, ao lado 

dos familiares

Zilah Antunes Tauhyl 
completa 93 anos na 

quarta, 30 de dezembro, 
e recebe as felicitações 

dos filhos e netos

Álvaro e Malu Silvio e Lucila Pedro e Ademilde

Maria e Palmiro Roberto e Olga Cláudio e Isaura Emídio e Maria

BODAS

Em Tietê, Álvaro Abrantes e Malu Baccili brindarão 19 anos de 
união matrimonial nesta quinta, 24 de dezembro, na companhia 
dos familiares. 

Recebam do pessoal do jornal Nossa Folha os cumprimentos 
especiais pelas Bodas de Kunzita!

Em Cerquilho, Silvio Faria e Lucila Gaiotto Faria festejarão 45 
anos de casados na segunda, 28 de dezembro, e receberão o cari-
nho do filho Alessandro, da nora Fabiana e das netas Ana Laura 
e Ana Beatriz. O jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas 
Bodas de Turmalina Paraíba!

Em Tietê, Pedro Ogeda e Ademilde Carrijo Ogeda celebrarão 
46 anos de amor, cumplicidade e lealdade na segunda, 28 de de-
zembro, ao lado dos familiares. Os amigos do jornal Nossa Fo-
lha, Flaviana, Junior, Damana, César e Denival, cumprimentam o 
casal pelas Bodas de Tanzanita!

Em Cerquilho, Maria Sebastiani e Palmiro 
Valdir Sebastiani  brindarão 35 anos de união 
matrimonial na segunda, 28 de dezembro, na 
companhia das filhas Juliana e Mariana. Rece-
bam do pessoal do jornal Nossa Folha os cum-
primentos especiais pelas Bodas de Safira!

Em Tietê, Roberto Uliana e Olga Maria Ge-
braiel Bellaz Uliana festejarão 37 anos de casa-
dos na terça, 29 de dezembro, junto das filhas 
Roberta e Isabela, dos genros Beto e Junior e 
dos netos Enrico e Bianca. O jornal Nossa Folha 
envia as felicitações pelas Bodas de Heliodoro!

Em Cerquilho, Cláudio Gaiotto e Isaura Ca-
margo Gaiotto celebrarão 49 anos de amor e 
lealdade na quarta, 30 de dezembro, ao lado 
dos filhos Emerson, Sandra, Vanessa e Tati. Os 
amigos do jornal Nossa Folha cumprimentam o 
casal pelas Bodas de Goshenita!

Em Tietê, Emídio José Claudio e Maria An-
tonia Bete Claudio completarão 53 anos de ma-
trimônio na quinta, 30 de dezembro, ao lado 
da filha Valdirene, das netas Nayara e Vitória e 
familiares. O jornal Nossa Folha envia as felici-
tações pelas Bodas de Morganita!

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal
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Tony e Eliana

Faculdade Cerquilho promove Natal Solidário e entrega presentes

Antony Alencar Live com José Pilon
BODAS

FIM DE ANO

BATIZADO ENTREVISTA

Em Tietê, Tony Persona e Eliana Ferreira Persona completa-
ram 47 anos de matrimônio em jantar realizado na terça, 8 de 
dezembro, e receberam os parabéns dos filhos Flávia, Camila, 
Aurélio (online) e Rubens e dos netos Luísa, Isadora, Nicholas, 
Felipe e Thomas. A equipe do jornal Nossa Folha felicita o ca-
sal pelas Bodas de Diamante Negro!

Na quinta, 17 de dezembro, os alunos, professores e funcio-
nários da Faculdade Cerquilho (FAC) criaram um espaço especial 
para receber as crianças e adolescentes da Casa da Criança de 
Cerquilho.

Nas dependências da FAC tiveram brinquedos como: castelo 
e pula-pula e, ainda, foram servidos algodão-doce, salgadinhos, 
sucos, refrigerantes, sorvetes e guloseimas, assim como foram 
atendidos os pedidos das cartinhas enviadas ao Papai Noel, feitas 

com tanto carinho e amor para cada uma delas.  
Na ocasião, a cantora Gabriela Bellucci Voz & Violão ficou res-

ponsável pelo repertório especial. 
Segundo Ana Cláudia Leite Monéia, diretora-adjunta acadê-

mica da Faculdade Cerquilho, foi uma tarde que permitiu que 
sentimentos tão nobres como o amor, o carinho e a alegria conta-
giassem a todos. “Estiveram na Faculdade Cerquilho nove crian-
ças, além das assistentes sociais e das auxiliares da entidade. 

De maneira natalina, preparamos a entrega dos brinquedos por 
meio do Papai Noel, que neste ano foi o professor Gabriel Burani. 
Ao mesmo tempo que conseguimos proporcionar este momen-
to, ficamos extremamente honrados ao receber estas crianças. 
Certamente, teremos novos encontros, pois acreditamos que a 
educação é o caminho para o futuro da sociedade. Deste modo, 
desejamos um abençoado e feliz Natal e que o amor seja a base 
para toda mudança!”, completou Ana Cláudia Monéia.

 O diácono Jair Francisco Gomes Junior batizou Antony Bar-
bieri Alencar, filho de Camila Fidelis Barbieri e Edson da Silva 
Alencar e afilhado de Andréa Fidelis Barbieri e Marcelo da Silva 
Alencar, no domingo, 6 de dezembro, na igreja matriz São José, 
em Cerquilho. Grazi Antunes Fotografia ficou responsável pelas 
imagens.

Na próxima segunda, 28 de dezembro, às 20 horas, no Ins-
tagram @damanarodrigues, a jornalista e criadora de conteúdo 
Damana Rodrigues vai receber o diretor-presidente da Usina J. 
Pilon Açúcar e Álcool e ex-prefeito de Cerquilho, José Pilon. Na 
ocasião, ele contará sobre os principais fatos, as conquistas e as 
perdas da sua vida, desde a infância até a atualidade. 

Arquivo familiar Fábio StefaniGrazi Antunes Fotografia

Fotos divulgação



Alice, Beatriz e Manuelly Arthur

14 Quinta-feira, 24 de dezembro de 2020 Nossa Folha . 61 anos

Studio Alissa Fotografia

Alecrim Dourado Fotografia

Studio Alissa Fotografia

Alecrim Dourado Fotografia

Alice e Guilherme

Arthur Augusto Bianca

Donatella, Pietro e Lorenzo Eloá e Ryan Gabriela

Giovana, Manuela e Alice Helena João Gabriel

Juan Carlos e Rebeca Levi Henrique Lorenzo

Com um sorriso inocente e doce, os pequenos vivem este tempo da magia do Papai Noel e da celebração do amor do Menino Jesus

MURAL INFANTIL

O maior presente de Natal é a alegria das crianças
Studio Alissa Fotografia
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Lucas Malu Maria Clara

Marina Marina Miguel

Milena Mirella Letícia e Murilo

Nicolas Olívia e Yasmin Otávio

Théo Thomás Victória

O Natal das crianças é mágico perante as bênçãos do Menino Jesus, que é o verdadeiro motivo desta celebração

MURAL INFANTIL

É momento de nascer a criança cheia de esperança
Studio Alissa Fotografia
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Alecrim Dourado Fotografia

Camila Rodrigues Fotografia

Camila Rodrigues Fotografia

Camila Rodrigues Fotografia
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Em 4 de novembro de 
1879, nascia na cidade de 
Tietê Carlina Alves de Lima, 
filha de Meleto Alves de Al-
meida e Ludovina de Almei-
da Lima, que aqui deu seus 
primeiros passos e brincou 
durante toda sua infância até 
o início da sua adolescência, 
quando se mudou para Itape-
tininga.

Distante da sua terra na-
tal, Carlina cresceu, estudou 
e, em 20 de novembro de 
1901, tornou-se professora, 
diplomando-se pela Escola 
Complementar de Itapetinin-
ga. Em 1902, ela voltou a seu 
município e iniciou-se no Ma-
gistério no Grupo Escolar de 
Tietê com uma classe de 4º 
ano. 

Moradores da época afir-
mam que ela foi uma profes-
sora que exerceu o Magistério 
com incomparável zelo, dedi-
cação e despreendimento por 
mais de 30 anos. Tanto que 
somente 12 anos depois de 
permanecer dentro de uma 
sala de aula como educadora, 
foi que tirou a primeira e úni-
ca licença-prêmio da vida.

Dona de sólida cultura, 

Carlina tornava as aulas um 
prazer para os alunos, que a 
estimavam e admiravam.

Buscando forças e orien-
tação no livro da vida, a Bí-

blia, cuja leitura diária não 
dispensava, plasmava a in-
teligência e a alma dos seus 
alunos.

Centenas de tieteenses 

que foram seus alunos, tor-
naram-se médicos, advoga-
dos e professores. Outros se 
notabilizaram em ciências, 
artes e política.

Filha e irmã exemplar, 
Carlina foi durante muitos 
anos o esteio da família e 
sustentava, inclusive, alguns 
menos favorecidos com o seu 
ordenado de professora. So-
mente no ano de 1934 foi que 
ela se aposentou no mesmo 
Grupo Escolar de Tietê.

Morreu solteira, em 24 de 
agosto de 1965, deixando um 
vácuo impreenchível e exem-
plo magnífico de dignidade 
humana e fidelidade aos de-
veres.

Vale destacar que, atra-
vés do Decreto 48.347, de 4 
de agosto de 1967, publicado 
no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, o 2º Grupo Escolar, 
fundado em 26 de novembro 
de 1966, passou a se denomi-
nar “Professora Carlina Alves 
de Lima”.

Localizada na rua Presi-
dente Kennedy, 79, no Cen-
tro, a escola atende alunos 
do Ciclo I, do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental. 

Filha e irmã exemplar, Carlina foi durante muitos anos o esteio da família e sustentava, inclusive, alguns menos favorecidos

Saiba quem foi Carlina Alves de Lima

Carlina faleceu em 24 de agosto de 1965

Arquivo Nossa Folha

Perfil entrevista 
Jessica Santos

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha desta 
edição especial de Natal é este 
em que aparece uma inesque-
cível esportista. Seu nome é 
Maria de Abreu Garcia, filha 
de José Garcia Corrêa e Ma-
ria Eugênia de Abreu Garcia e 
irmã de Nadyr, Sylvia, Celina 
e Lygia.

Nascida em Tietê, em 3 de 
setembro de 1915, foi uma 
professora inesquecível. Fez 
cursos particulares até se di-
plomar pela Escola Normal 
Livre de Tietê, na 1ª turma 
de 1930. Prestou concurso de 
títulos e provas, sendo classi-
ficada em primeiro lugar, em 
1931, para lecionar no Cur-
so Primário Anexo da Escola 
Normal Livre (Aplicação). Bus-
cando o aperfeiçoamento, em 
1937, graduou-se na Escola 
Superior de Educação Física 
do Estado.

De volta a Tietê, exerceu o 
cargo de professora de Educa-
ção Física por 30 anos. Exce-
lente professora, era respei-
tada e querida por colegas e 
alunas. Sua presença era cons-
tante em eventos, desfiles, gi-
nástica rítmica e competições 
de vôlei. Também gostava de 
se apresentar com a irmã Syl-
via, pianista exímia, e com as 
amigas em shows e festivais 
beneficentes.

Os anos passaram e a de-
dicada professora, matricu-
lou-se no Conservatório Mu-
sical “Dr. Carlos de Campos”, 
de Tatuí, para lecionar música 
na escola “Plínio Rodrigues de 
Morais”.

Foi uma das fundadoras 
da Oficina de Caridade “Santa 
Rita de Cássia”, em 9 de agos-
to de 1970. Exerceu vários 
cargos nas diversas Diretorias 
desde presidente até roupei-
ra. Era ela quem levava, pes-
soalmente, os enxovais aos 
recém-nascidos na Santa Casa 
de Tietê e os entregava para 
as mães carentes.

No Aeroclube, no Clube 
de Campo da Esportiva, no 
Regatas e no Tênis Clube, seu 
entusiasmo era crescente. No 
futebol, o Tricolor era o seu 
time do coração. Quando se 
aposentou, o Departamento 
de Educação Física da capital 
concedeu-lhe o troféu Honra 
ao Mérito e, em 1961, a escola 
“Plínio” deu seu nome à praça 
de esportes daquela institui-
ção de ensino.

Babá, como era chamada 
pelos íntimos, gostava de via-
jar e, por conta disso, conhe-
ceu muitos lugares do Brasil, 
da América Latina e até da Eu-
ropa. Definitivamente, Maria 
Abreu tornou-se um dos sím-

Jessica Silveira dos Santos é filha de Noel Silveira dos San-
tos e de Vera Lúcia da Silva Santos e nasceu, em 24 de maio de 
1991, na cidade de Capivari.

Graduada em Gestão de Recursos Humanos pelo Ceunsp-
-Salto e Pós-Graduação em Psicologia Organizacional pela Unip 
Campinas, trabalha como analista de RH na empresa Biatex 
Impregnadora Ltda. há quatro anos.

Eu sou? Um pouco de tudo que há no infinito, tendo sem-
pre mais para desvendar. Nem eu mesma sei me decifrar por 
completo, mas a intensidade faz parte da minha vida. Não sou 
de fugir das lutas diárias, me empenho, corro atrás, realizo e 
comemoro. O que menos importa para mim são as mentes e as 
palavras negativas. Por isso, eu sorrio para todos a toda hora. 

Sinônimo de beleza? As perfeições da natureza.
Cantor e cantora? Leonardo como cantor e, como cantora, 

não tenho preferência alguma. 
Ator e atriz? Jhonny Depp e Jennifer Aniston.
Sonho? Viver bem e estável! Nós sempre vamos ter outros 

sonhos após conquistar um. Então tendo saúde, conseguimos 
alcançá-los.

Amor? Minha família.
Solidão? Como diz Paulo Autran, solidão é uma condição 

da vida. Todos nós somos sozinhos dentro da nossa pele e da 
nossa cabeça. Nós temos momento de fusão, de bons relacio-
namentos, temos os momentos do amor - que é algo maravi-
lhoso, mas normalmente todos nós somos sozinhos.

Deus? Vida e Fé!
Religião? Cristã.
Filme? A Cabana. É um filme que entra no seu íntimo por 

apresentar uma história de superação, redenção e fé. 
Sonho de consumo? Conhecer a Suíça.
Defeito? Um pouco autoritária e teimosa.
Qualidade? Simpatia.
Lugar? Existem muitos lugares que eu amo, mas um que 

senti a presença de Deus foi nas Cataratas do Iguaçu. 
Lazer? Viajar e conhecer lugares novos. Churrasco com a 

família e amigos é bom também.
Qual o livro de cabeceira? “A Coragem de Ser Imperfeito”, 

de Brené Brown. Em resumo, viver é experimentar incertezas, 
riscos e se expor emocionalmente, e isso não precisa ser ruim. 
A vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a me-
lhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como 
medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, 
para a aceitação e para a criatividade. Por isso, as pessoas que 
se defendem a todo custo do erro e do fracasso acabam se 
frustrando e se distanciando das experiências marcantes que 
dão significado à vida. Por outro lado, as que se expõem e se 
abrem para novas coisas são mais autênticas e realizadas, ain-
da que se tornem alvo de críticas e de inveja. É preciso lidar 
com os dois lados da moeda para se ter uma vida plena.

Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Medicina. É 
uma profissão linda. É praticamente um dom.

Momento da vida para repetir? Sem dúvidas, a infância! 
Viveria tudo novamente, incluindo as dificuldades, os medos 
e desafios.

Alegria? Estar junto dos meus sobrinhos Enzo e Lavínia. É 
diversão garantida estar com as crianças.

Tristeza? A realidade do mundo atual que mostra a falta de 
amor ao próximo e desigualdade.

Decepção? Pessoas grosseiras e que precisam ofender ou-
tros para se sentirem bem.

Receita contra o tédio? Colocar o carro na estrada, com 
uma música boa e ir em direção de algo novo, como conhecer 
novas pessoas e histórias.

Tem saudades do quê? De quando a palavra amor tinha 
sentido e não era tão banalizada igual aos dias atuais.

Amizade é? É um relacionamento humano, sem ganhos, 
que, em minha opinião, é extremamente necessário. Amo os 
meus amigos e valorizo cada um deles. 

Um(a) amigo(a) especial? Minha mãe Vera.
Palavra que riscaria do vocabulário? Duas! Preconceito e 

Racismo.
Ídolo? Deus.
Frase? “Não se preocupe, não tenha pressa. O que é seu en-

contrará um caminho para chegar até você. Deus não demora, 
ele capricha!”.

Nota 10 para: a gratidão.
Nota zero para: a falta de empatia.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meu pai Noel.
Planos para o futuro? Viajar pelo mundo.
Recado? Acredite que acontece e seja feliz até onde der!
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Arquivo Acácio Ferraz

ESPECIAL

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

Momento de reflexão para 2021

Na última semana do mês 
de dezembro, as nossas mí-
dias brasileiras e mesmo as 
internacionais fazem um mo-
mento de reflexão. Elas se-
guem o mesmo padrão – “o 
sucesso e o fracasso das cele-
bridades, os desastres natu-
rais, os desafios econômicos, o 
falecimento de líderes e tantos 
outros acontecimentos”. As-
sim, recordaremos os fatos 
mais marcantes de 2020. 

Se fizéssemos uma avalia-
ção pessoal, o que apareceria 
em nossos pensamentos? Na 
verdade, nós tivemos nume-
rosas experiências, mas um 
questionamento não pode-
ria faltar ao balanço pesso-
al: “Todos os acontecimentos 
inesperados nos levaram a 
questionar ou a sentir mais 
profundamente a bondade de 
Deus”?

Diante de um olhar no 
espelho retrovisor da vida, 
a resposta vem logo aos lá-

bios. Nele podemos perceber 
melhor “a permissão e a ação 
de Deus” para passarmos por 
determinadas situações. Além 
do motivo de pôr e tirar cer-
tas pessoas ou circunstân-
cias específicas em nossos 
caminhos. Então, observamos 
que em todos os momentos, 
jamais faltou o Seu socorro 
para superar as dificuldades. 

Além do mais, ao refletir-
mos como sempre nos con-
duziu através das “(…) obras 
das tuas mãos”, temos maior 
clareza sobre os caminhos sá-
bios e amáveis de Deus (Salmo 
92(91):4).  Da mesma forma, 
como o salmista, nos alegra-
mos em ver o quanto o poder 
divino auxilia, direciona e ad-
ministra tudo com tanta fide-
lidade (Salmo 111(110)).

Já no Salmo 77(76), temos 
o lamento de um ser afli-
to com a impressão de que 
Deus não mais se importava 
com ele, como alguns de nós 

muitas vezes (vv.7-9). “Cessou 
perpetuamente a sua graça? 
Caducou a sua promessa para 
todas as gerações?” (v.8). Ain-
da assim, mesmo em angús-
tia, o escritor diz: “Recordo 
dos feitos do Senhor, pois me 
lembro das tuas maravilhas 
da antiguidade” (v.11).  E o re-
sultado foi uma renovação de 
esperança e confiança: “Tu és 
o Deus que operas maravilhas 
e, entre os povos, tens feito no-
tório o teu poder” (v.14).

Ao iniciarmos um novo 
ano, há em nós aquele senti-
mento de perdido quanto aos 
direcionamentos da nossa 
existência, pois alguns deles 
até parecem confusos, nebu-
losos e mesmo assustadores. 
No entanto, façamos uma re-
flexão de 2020, e vamos notar 
que Deus cumpriu sua pro-
messa o ano inteiro: “(…) De 
maneira alguma te deixarei, 
nunca jamais te abandonarei. 
Assim afirmemos confiante-

mente: O Senhor é o meu auxí-
lio, não temerei (…)” (Hebreus 
13:5-6).

Enfim, ao recordarmos, 
por que não escrever os acon-
tecimentos significativos? 
Não tenhamos medo de in-
cluir os problemas, as decep-
ções e também de registrar 
todos os momentos da inter-
venção divina. Desse modo, 
perceberemos que em meio às 
experiências mais complexas, 
sempre tivemos a fidelidade 
divina. Por isso, poderemos 
desfrutar tranquilamente de 
2021 com a confiança má-
xima, pois “a orientação de 
Deus no passado nos encoraja 
para o futuro”. 

Joani Corrêa Prestes, 
mestre em Letras, professor 
e educador. E-mail: jcpreste-
sedu@hotmail.com - Twitter: 
@teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

ESPAÇO ABERTO

bolos esportivos tieteenses..
Nasceu sob o signo do es-

porte, pois possuía uma mis-
tura de talento, trabalho, or-
ganização, dedicação e grande 
espírito esportivo. Coube a ela 
ser, ainda, uma grande tenista 
da época. Tanto que, em 1952, 
brilhou no 4º Campeonato Co-
legial de Esportes, no Pacaem-

bu, em São Paulo. Além disso, 
tornou-se bicampeã estadual 
de voleibol feminino. Tam-
bém organizou grandes des-
files, demonstrações de ginás-
ticas e campeonatos internos.

Por complicações de saú-
de, faleceu em 2 de janeiro do 
ano de 1996, na cidade de Pi-
racicaba.
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1- O escritor e poeta Deraldo Rodrigues nasceu em 18 de junho de 1952 em Juquiratiba, distrito de Conchas/SP

2- Desde a década de 1970 trabalhava na imprensa e ganhou notoriedade como redator do jornal Tribuna de Cerquilho

3- Fez nome como diretor social, relações públicas e escriturário da Associação Esportiva São José - o Leão Cerquilhense

4 e 6- Casou-se com Maria Antonia Manoel Rodrigues (Toninha) em 15 de julho de 1978, na igreja matriz São José

5- Seus grandes amores eram os dois netos Gabriel e Miguel Rodrigues, filhos do caçula Denys Emmanuel

7 e 8- Teve três filhos Deraldo Rodrigues Junior (in memoriam), Damana Maria Rodrigues e Denys Emmanuel Rodrigues 

9- Membro da Ordem da Confraria dos Poetas do Brasil, foi um dos poetas do Livro Antologia “Vozes do Amor”

10-Na edição especial dos 25 anos do Fepoc, foi homenageado como um dos protagonistas da 1ª Comissão de Júri

Escritor E PoEta

“QuEm sEmEia amor

sEmPrE dEixa saudadEs”

cinco anos do falEcimEnto

Falecia, aos 63 anos, na noite de 26 de dezembro de 2015, na Santa Casa de Tietê, o escritor e poeta Deraldo Rodrigues. 
Nascido em 18 de junho de 1952, em Juquiratiba, distrito de Conchas/SP, era filho de Ana Rita Rodrigues e do comer-
ciante e ministro da Eucaristia Damaso Rodrigues, ambos falecidos, e tinha como irmãos Erotildes (in memoriam), Ilda, 
Celina, Claride, Erineu, Marli e Claudete.

Casado com Maria Antonia Manoel Rodrigues (Toninha) desde 15 de julho de 1978, teve três filhos: Deraldo Rodrigues 
Junior (in memoriam), Damana Maria Rodrigues (jornalista) e Denys Emmanuel Rodrigues (funcionário público), além 
dos netos Gabriel e Miguel.

Residia em Cerquilho desde 1961 e, durante sua juventude, morou na rua dr. Campos. Depois de casado, fixou re-
sidência na rua Vereador Nelson Gazabim, em uma das primeiras casas da Nova Cerquilho. Nesse tempo, foi grande 
incentivador da criação do bairro e de importantes obras como a escola “Professora Marina Bordenale Pilotto Gaiotto” e 
a creche “Vicentina Reginato”. Desde 2002, morava com a família no Residencial Cattai, em frente ao Parque dos Lagos.

Quando jovem, estudou nas escolas “João Toledo” e “Presidente Arthur da Silva Bernardes” e, posteriormente, na Ae-
ronáutica. Ainda criança, fez o curso preparatório para padre no Seminário Santa Teresinha, em Tietê, mas, na época, por 
ter pais separados, não lhe foi permitido continuar. Também prestou serviços junto à Igreja Católica como coroinha na 
matriz São José, de Cerquilho.

Desde a década de 1970, trabalhava na imprensa cerquilhense e regional. Neste período, ganhou notoriedade como 
redator do jornal Tribuna de Cerquilho. Na mesma época, também foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo e 
Cruzeiro do Sul e, ainda, colaborou com a Rádio Notícias, de Tatuí. Em seguida, trabalhou no jornal Cidade das Rosas, O 
Democrata e A Tarde. De 1992 a 1997, foi diretor-proprietário do jornal Grito de Alerta e, nos últimos anos da sua vida, 
era colaborador do Nossa Folha, semanário de Tietê.

Além da sua atuação marcante na imprensa, também fez nome como diretor social, relações públicas e escriturário da 
Associação Esportiva São José (o Leão Cerquilhense - nome dado por ele) por quase 15 anos, sendo um dos criadores do 
Baile do Hawaii e torneiros esportivos da época.

Por todo este período, também esteve diretamente ligado a movimentos políticos, culturais, intelectuais, humanitá-
rios, beneméritos e filantrópicos da cidade, sendo um dos membros da comissão da igreja São José, formada pelo padre 
Júlio Prestes Holtz, a qual colaborou junto à campanha de arrecadação de fundos para a reforma do barracão de festas 
da comunidade, na época.

Também integrou a 1ª Comissão de Júri do 1º Festival de Poemas de Cerquilho (Fepoc). Em Tietê, chegou a ser um dos 
Perfis da escritora e poetisa Juracy Gomide Milanelo (in memoriam) em “Eles são assim!”.

Era membro da Ordem da Confraria dos Poetas do Brasil e escreveu para a Shan Editores, editora de Porto Alegre/RS. 
Foi também um dos poetas do Livro Antologia “Vozes do Amor”, com os poemas Lume Lúbrico e Marias do Brasil. Popu-
larmente, era conhecido como o “poeta menor” de Cerquilho.

Deixou grande arquivo fotográfico e inúmeros relatos das histórias que marcaram a vida do município de Cerquilho.

no EsPortE

Santista desde 1958, Deraldo foi goleiro, ponta-direita e centroavante na juventude. Jogou e atuou como técnico de 
futebol de campo e de salão. Como atleta, foi campeão pelo Brasilinha Atlético Clube (BAC) e campeão estudantil pela 
equipe Portugal. Jogou nos times Represa, Hungria e Palmeiras pelo Campeonato Juvenil. Também foi técnico, além de 
diretor e funcionário da Associação Esportiva São José. Certa vez, Deraldo ficou 22 jogos invicto com o time leonino.

No futebol, parou de jogar cedo por conta de uma contusão grave no joelho, porém, ainda assim, continuou a registrar 
os momentos que marcaram história no futebol cerquilhense através do seu trabalho na imprensa. Chegou, inclusive, a 
recepcionar craques, como Ado, Djalma Dias, Lima, Paraná e Garrincha, na década de 1970.

Além de jogador, técnico e repórter esportivo, Deraldo também foi criador do Torneio de Torcidas na década de 1990 
em Cerquilho. Em 2009, recebeu importante homenagem dos esportistas cerquilhenses pela divulgação e participação 
dos eventos de esporte da cidade por mais de 30 anos.

rEconhEcimEnto

Na edição especial dos 25 anos do Festival de Poemas de Cerquilho (Fepoc), em 25 de outubro do ano de 2012, através 
da então diretora de Cultura, Meire Citroni de Almeida, Deraldo foi homenageado como um dos protagonistas pioneiros 
do festival e integrante da 1ª Comissão de Júri do 1º Fepoc. 

Na oportunidade, o troféu de reconhecimento foi entregue a Deraldo pela então diretora do Teatro Municipal, Ivani 
Arruda Burani.

Em 2016, na 29ª edição do Fepoc, como reconhecimento pelo seu trabalho, recebeu homenagem póstuma do então 
prefeito dr. Antonio Del Ben (Tó) e do então diretor do Teatro Municipal, Pablo Civitella.
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