Nossa Folha
SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2021 - ANO 61 - nº 3.061
jornalnossafolha.com.br

COVID-19

Tietê registra 1º caso da nova variante
Trata-se de uma mulher que, por conta da gravidade do vírus, precisou ser transferida para Sorocaba, onde confirmou-se o diagnóstico de P1
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2ª EDIÇÃO

AÇÕES ESTRATÉGICAS - Diante do megaferiado na capital paulista e temendo o aumento do número de casos, cidades do interior de São Paulo, como Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista, instalaram barreiras sanitárias e decretaram medidas mais
restritivas para conter a transmissão do coronavírus por possíveis turistas.
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Editorial

Agende-se

A conta chegou!

LIVE 1 Hoje, 26 de março, a partir das 20 horas, pelo
perfil @damanarodrigues no
Instagram, a jornalista, editora-chefe do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, fará uma rodada de
conversa com profissionais da
área de eventos afetados pela
pandemia da covid-19. Estão
confirmadas as participações
do decorador Rafael Landucci,
da cerimonialista Katia Cruz,
do produtor Marcinho Atomix, do estilista Dief Gomes,
do fotógrafo Anderson Ibata e
da comerciante Cleusa Daniel,
representando o Buffet Athayde. Proposta é mostrar como o
atual cenário de pandemia tem
afetado o segmento e quais
adaptações e ações foram necessárias para a sobrevivência
dos negócios.

Vivemos tempos difíceis e há um ano temos experimentado
muitas situações de incertezas e de afastamento social. Parece
que o tempo parou para esperar o novo coronavírus passar. O
amanhã virou um grande ponto de interrogação. O “ainda não
vivido” nos recepciona a cada segundo, impondo e sobrepondo demandas. O discurso que invade força-nos a responder o
que vale mais: o emprego ou a vida? Como se houvesse uma
resposta possível ou como se pudéssemos salvar um ou outro!
Definitivamente, este cenário traz um imenso desafio emocional, psicológico e espiritual e mostra que desde então, devido a esta situação tão conflitante, muitas pessoas passaram
a experimentar uma vasta opção de sentimentos e um repertório igualmente variado de expressões afetivas. Solidão, irritação, ansiedade, insegurança, tristeza e até mesmo depressão
estão entre os sentimentos mais relatados, além também do
enfrentamento da morte por aqueles que perderam familiares
para a covid-19 de uma maneira tão marcante.
É fato que, a cada dia que passa, parece que nossas ferramentas para lidar com essa “nova realidade” estão se extinguindo mais rapidamente. Por outro lado, temos ainda quem
ainda não compreendeu a gravidade deste momento da pandemia seja por insensatez, por falta de empatia, por idolatria
ou fanatismo mesmo diante dos números, que estão aí para
mostrar o estrago. Todo mundo sabe que este vírus tem feito
vítimas de todas as idades, classes sociais e credos. Uns sabem
mais que os outros, principalmente aqueles que perderam alguém para esse vírus.
Portanto, com cuidado, vamos olhar e avaliar todos os lados para não corrermos o risco de agir por ignorância, porque,
por má fé tem muitos já. Infelizmente, já não temos mais escolha! Enquanto a vacina não chega para todos, o isolamento é
a “arma” que possuímos para diminuir a velocidade das contaminações e, principalmente, para barrar tantas mortes.
Você já parou para pensar como estão os profissionais na
linha de frente neste momento com os hospitais em colapso?
Além da falta de vagas nas UTIs e de insumos, não há médicos,
enfermeiros e equipamentos que deem conta de uma situação
fora de controle. O momento é muito preocupante e pede para
desacelerar. Muitos criticam a mídia e demais autoridades médicas, quando elas pedem “Fique em Casa”. Mas esta tão famosa frase, na verdade, não está sendo dita para pedir para não
ir trabalhar. Ela existe para conscientizar as pessoas sobre não
aglomerar e pensar no coletivo.
Já chega a desorganização de determinados líderes, a falta
de disciplina e de educação de parte da população e o desespero econômico. Mudar radicalmente essa equação, o quanto
antes, é fundamental para preservar vidas e fazer o País voltar
o mais rápido possível à normalidade. Empatia e consciência
farão a diferença! Discussões vazias e politicagem, não.

PARA ENCERRAR
“O novo coronavírus está nos ensinando a dispensar o supérfluo, a reconhecer e a privilegiar o essencial. Está nos ensinando que o consumismo é um vírus pior ainda e que as
necessidades radicais de introspecção, amizade, amor, jogo,
beleza e criatividade são muito mais importantes do que as necessidades alienadas de poder e dinheiro. Está nos ensinando
que, para satisfazer as necessidades radicais, precisamos é ter
sentido de humanidade” - sociólogo Domenico De Masi.

FAC Com os temas saúde
mental e advocacia moderna,
a Faculdade Cerquilho (FAC)
realiza neste sábado, 27 de
março, a partir das 10 horas,
via Google Meet, Rodada de
Conversas com Gabriela Carletto, psicanalista clínica, doutoranda em Psicologia e autora
do livro “Uma Nova Maneira
de Viver”, e também com Marlon Luiz Garcia Livramento,
advogado e especialista em
Direito Processual. Para mais
informações, os telefones são
(15)3284-1775 e 99822-8677
(WhatsApp).
LIVE 2 Nesta segunda, 29
de março, às 20 horas, será a
vez da médica-veterinária Ana
Carolina Terlizzi Bertola, formada há 15 anos. Neste bate-papo ao vivo, esta paulistana
com coração cerquilhense vai
contar sobre sua vida junto
dos pais Antonio Carlos Bertola (Lula) e Juciara Terlizzi
Bertola, dos avós Mario, Odette, Antonio (Tolão) e Maria de
Lourdes, além da convivência
com a irmã Gabriela, o período
escolar, os melhores momentos da infância até a escolha
pela Medicina Veterinária, os
desafios da profissão e o lançamento do projeto Ovos Primavera de galinhas caipiras

Bicadinhas da semana
livres de gaiolas.
LIVE 3 Já a terapeuta Miriam Marcellino chega para
uma live com a jornalista, editora-chefe do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, na quarta, 31 de
março, a partir das 20 horas,
no @damanarodrigues no Instagram, para falar sobre a terapia de cura prânica que consiste em um sistema de técnicas
que recopilam saberes e disciplinas ancestrais, trabalhando
no campo energético sobre a
base da existência desta energia sutil que faz parte do ser
humano e afeta os aspectos
físicos, emocionais, mentais e
espirituais. Nesta live, revelará também como esta técnica,
que segue a mesma linha da
acupuntura, pode ajudar as
pessoas no equilíbrio energético e no bem-estar físico.
OPORTUNIDADE Em Jumirim, no mês de abril, ocorrerão
oficinas culturais, com acesso gratuito e online via Zoom,
através da Secretaria Estadual
de Cultura e Economia Criativa, com realização da Poiseis
Gestão Cultural. As inscrições
podem ser feitas pelo site poiesis.org.br/maiscultura.
EVENTO De 5 a 11 de abril
ocorrerá o Festival Aparecida Criativa de Sorocaba, com
transmissão online. Este evento tem como objetivo estimular a economia criativa. Todas
as apresentações poderão ser
assistidas diretamente pelo
YouTube pelo link youtube.
com/channel/UCZs7mijTYjp_
4Zrf03T1fjA.
COLABORE O Educandário
Rosa Mística realiza as Pizzas
Solidárias para arrecadar fundos. As encomendas já estão
sendo aceitas para a retirada
na sexta, 9 de abril, das 15 às
20 horas, no salão de festas da
própria entidade. Os sabores
das pizzas à venda são muçarela, calabresa e frango. O ticket custa R$25. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone (15)3282-1721.

BBT 2021 Para o Big Brother Tietê (BBT), Ricardo “Bial” Pupato anunciou que Cíntia Pucineli integra a lista de participantes ao
lado de Jorge Souza, Sílvia Fernandes e Daniele de Lima Santiago.
EM CASA Nítida Fernandes deixou um recado bem humorado
nas redes sociais: “Mais caseiro que eu, só quem cuida de sítio”.
Entendido? Nítida também fez a seguinte pergunta: “Vocês aí que
estão sempre curtindo as coisas que eu compartilho, o que vão
querer de Páscoa?”. Os pedidos já estão sendo aceitos!
OREMOS Através de um meme, Adriana Prestes recomendou:
“Ore, porque socar as pessoas dá confusão”. Melhor evitar problemas maiores! Portanto, dá-lhe 365 dias de oração!
À TOA Daiane Mariano compartilhou um meme em que aparece, na imagem, um anjo com o semblante sério e a seguinte
frase: “Seu anjo da guarda vendo você sair na rua pela quinta vez
à toa”. Quanto trabalho para o anjo da guarda!
DICA Diva Maria Hernandes (Lili), a rainha dos memes, voltou
com uma dica bem importante: “Imite os gatos. Alongue-se. Ignore e finja demência”. Bora praticar a dica da Lili?
ESTOU PRONTO Da página Bart Sincero, no Facebook, mais
um meme para divertir a todos: “Fui escrever ‘riso’ e o corretor
mudou para ‘rico’. Deus, se for da sua vontade, seu filho está
pronto!”. Será algum sinal divino?
CASA LIMPA A página Liza Sincera também trouxe um meme
que traduz o ideal de muitos: “Meu sonho é limpar a casa e ela
ficar arrumada para o resto da vida”. Sonho meu, sonho meu...
MAIS VELHO Quem registrou um meme no Facebook foi a
página Papo Reto e ele diz o seguinte: “Coisas que a gente gosta
depois que fica mais velho - boleto pago, casa organizada, lugar
para sentar, silêncio”. Todos os adultos estão de acordo?
ALERTA A página Precisa-se de gente boa deixou um alerta para todos nas redes sociais: “Vou alertar com antecedência:
no feriadão da Semana Santa, se você não tem a habilidade de
ressuscitar, fique em casa!”. Ainda segundo esta mesma página:
“Estou quase me enfiando na máquina de lavar só para dar umas
voltas”.
DOCINHO Olha o recado fofo da página Hierophant nas redes
sociais: “Coma menos açúcar, você já é um doce!”. Quem concorda com esta frase?
SOU RICO No Facebook, a página Ideias Incríveis deixou bem
claro para que todos saibam: “Para você que me chama de pobre.
Saiba que eu tenho um avião no meu celular!”. Quem também
tem um levanta a mão!
DURA REALIDADE A página Agostinho Sincero publicou um
meme na internet que constatou o que muita gente já desconfiava: “Você fecha os olhos dois minutos e já é de manhã. Fica difícil
viver assim!”.
CAFÉ SEM AÇÚCAR Um meme bem divertido foi postado
pela página Papo 10 - Um verdadeiro amor no Facebook: “Mulher
que bebe café sem açúcar é certeza que bate no marido”. Qual
homem pode se manifestar e confirmar a veracidade desta reflexão?

SEMANA SANTA 2021
A Paróquia Santíssima Trindade realiza a Semana Santa
online. Será uma programação com reflexões sobre a Paixão,
Morte e Ressurreição do Senhor. Participe da sua casa com
sua família.

PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE:
Domingo de Ramos: 28 de março, missa às 10 horas.
Segunda-feira Santa: 29 de março, celebração das Sete Dores
de Nossa Senhora às 19 horas.
Terça-feira Santa: 30 de março, missa às 19 horas.
Quarta-feira Santa: 31 de março, Via Sacra às 19 horas.
Quinta-feira Santa: 1º de abril, missa da Instituição da Eucaristia às 19 horas.
Sexta-feira Santa: 2 de abril, celebração da Paixão do Senhor
às 15 horas e, Reflexão sobre a Morte do Senhor com o canto
da Verônica às 18 horas.
Sábado Santo: 3 de abril, Vigília Pascal às 19 horas.
Domingo de Páscoa: 4 de abril, Ressurreição do Senhor, Missa às 9 horas e, em seguida, carreata com a imagem do Cristo
Ressuscitado pelas ruas da cidade.

PARÓQUIA NOSSA SRA. APARECIDA
BÊNÇÃO DE RAMOS
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Sábado: 27 de março, missa às 19 horas.
Domingo: 28 de março, missa às 8 horas.
**Os ramos bentos ficarão disponíveis para os fiéis retirarem
na secretaria ao longo da semana.
SEMANA SANTA
Quarta: 31 de março, Via Sacra às 19 horas.
Quinta: 1º de abril, Lava-Pés às 19 horas.
Sexta: 2 de abril, Adoração da Cruz às 15 horas.
Sábado: 3 de abril, Vigília Pascal às 19 horas.
Domingo de Páscoa: 4 de abril, missa às 8 horas.
Todas as celebrações serão sem a presença do povo e
transmitidas pela página da Paróquia Nossa Senhora Aparecida Tietê, no Facebook.
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MEIO AMBIENTE

Rio Tietê tem a maior recuperação em um ano
Segundo relatório, dos 14 pontos verificados, incluindo municípios da RMS, 92% não apresentaram piora nos indicadores de qualidade
No Dia Mundial da Água,
na segunda, 22 de março, a
Fundação SOS Mata Atlântica
divulgou um relatório que dá
esperança de tornar a ver o
Rio Tietê despoluído em toda
a sua extensão. Isso porque o
curso de água apresentou a
maior recuperação dos 12 últimos meses em comparação a
outros rios brasileiros pesquisados.
De acordo com a Organização Não Governamental (ONG)
ambiental, o lendário rio paulista teve constado a cor mais
clara, menos odor e menos
lixo, indicativos que a saúde
do Tietê está melhor. “Nestes
últimos meses, o rio não apresentou formação de espuma
nem mortandade de peixes,
variando a qualidade da água
de regular a boa”, revelou a diretora da Fundação SOS Mata
Atlântica, Malu Ribeiro.
Ainda segundo a diretora
da entidade, dos 14 pontos
verificados, incluindo municípios da Região Metropolitana
de Sorocaba (RMS), como Itu
e Salto, 92% não apresentaram piora nos indicadores de
qualidade da água. “Se houver
investimento em saneamento
básico, recuperação de mata
ciliar e preservação da mata

Adriano Bocão

OCORRÊNCIAS

Bandidos furtam e matam
boi avaliado em R$4.300

Em 10 anos, a água poderá ter qualidade boa, se o avanço prosseguir
atlântica, será possível os rios
enfrentarem mudanças climáticas e o comportamento das
pessoas com mais resiliência”,
afirmou Malu Ribeiro.
Em municípios como Botucatu e Barra Bonita, por exemplo, a transparência da água,

durante este ciclo, chegou à
profundidade de oito metros,
mostrando que o Rio Tietê tem
uma grande capacidade de regeneração.
Em Salesópolis, onde nasce
o Rio Tietê, o curso de água
apresentou avanço, passando

de qualidade regular para boa.
“Se o avanço continuar, serão
necessários mais 10 anos para
que a água do Tietê, em sua extensão, seja considerada boa”,
informou a diretora da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu
Ribeiro.

Em Tietê, no domingo, 21
de março, em horário desconhecido, bandidos levaram
um boi avaliado em R$4.300.
O animal ficava em um pasto
de uma propriedade localizada na Rodovia dr. João José
Rodrigues (SP-113).
Segundo Boletim de Ocorrência (B.O.), os criminosos
mataram o animal e levaram a
carne, deixando apenas a cabeça e o couro. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia.
FURTO - Também em Tietê, no domingo, 21 de março,
um aposentado de 76 anos,
morador da rua Teresa Marson Sbompato, no bairro BNH,
teve seu celular e documentos
pessoais furtados após deixar
o carro destravado e com sua
bolsa no interior do veículo.
Ao se lembrar que havia
esquecido um objeto, a vítima
retornou para a residência e
deixou o carro sem travas na
rua. Contudo, ao voltar para o
veículo após alguns minutos,
notou que sua bolsa havia sido

furtada. No local não há câmeras de monitoramento.
Diante do ocorrido, o aposentado acabou registrando
Boletim de Ocorrência (B.O) na
Delegacia de Polícia de Tietê.
FURTO 2 - Ainda em Tietê,
na quarta, 17 de março, um
motorista de uma transportadora de Sorocaba prestou
queixa na Delegacia de Polícia
ao notar que uma caixa sua
havia sido furtada na rua Luiz
Scagion, no bairro Scagion.
De acordo com o motorista, ao realizar uma entrega de
uma mercadoria na referida
localidade, ficou cerca de três
a cinco minutos sem ver o caminhão. Porém, ao dirigir-se a
outro endereço, deu falta de
uma caixa, dizendo que não
havia probabilidade de deixar
qualquer mercadoria, pois as
caixas são contabilizadas.
A vítima não soube especificar o produto, mas na
nota fiscal constava o valor de
R$384,30. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia.

EM OBRAS

ABASTECIMENTO

Trecho do Areião ao Mandissununga está
interditado para veículos pesados

Novo poço artesiano atenderá
São Pedro e adjacências

Nas redes sociais da Prefeitura de Tietê, a Secretaria
Municipal de Trânsito informou que está proibido o trânsito de veículos pesados no
trecho que se inicia na venda Zelindo Belomo, no bairro
Areião, seguindo pela rua José
Pissinato até o cruzamento na
rua Ângelo Antonio Pissinato,
no Mandissununga, devido
a uma necessidade de obra
emergencial de construções
de galerias pluviais. Contudo,
o trânsito está liberado para
veículos de passeio, motocicletas e caminhonetes pequenas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, devido às fortes chuvas no município em janeiro e fevereiro
deste ano, a tubulação de galerias pluviais que atravessa a
estrada não suportou a vazão
de água, provocando uma cratera ao lado da estrada, o que
poderia causar acidentes. Portanto, a Defesa Civil solicitou
a interdição do trecho da rua.
A proibição de tráfego
para veículos pesados teve iní-

Divulgação PMT

Segundo divulgado, serão construídas galerias
pluviais após estragos das fortes chuvas
cio na terça, 16 de março. Para
acessar a localidade, o motorista tem a seguinte rota alternativa: Rodovia dr. João José
Rodrigues (SP-113), entrando
ao lado da DNP, seguindo pela
rua Angelo Antonio Pissinato,
no Mandissununga, e em continuidade pela rua Salvador
Evangelista, que dá acesso
à Rodovia Marechal Rondon

(SP-300).
Ainda segundo informou a
Secretaria Municipal de Trânsito, a previsão é que o trecho
da rua seja liberado em aproximadamente 60 dias, tendo
em vista a data de licitação da
obra.
RESÍDUOS - O município
de Tietê passou a utilizar, de
forma experimental, resíduos

de construção reciclados para
a manutenção de ruas e estradas rurais, conforme divulgou
o secretário municipal de Serviços, Luís Gonzaga Carniel,
nas redes sociais nesta semana.
Ainda segundo o secretário, foram doados por uma
empresa especializada no
processamento de restos de
construção 10 caminhões com
este tipo de material, utilizados em ruas sem asfalto do
bairro Shangrilá. “Em visita ao
local, constatei que o material
se fixa bem ao solo e, mesmo
com a água das chuvas, não
há formação de barro. Esses
resíduos já foram utilizados
no Areião e Mandissununga
com bons resultados”, comentou o responsável pela pasta
de Obras.
Carniel informou tambémque a secretaria abriu processo de licitação para poder
adquirir os resíduos de construção reciclados para realizar serviços de manutenção
de ruas sem asfalto e de estradas rurais.

Divulgação PMT

Para o prefeito Vlamir Sandei, obra promete
dar fim à falta de água nesta região
Em Tietê, na quarta, 24
de março, o prefeito Vlamir
Sandei (PSDB) acompanhou o
diretor-executivo do Serviço
Autônomo Municipal de Água
e Esgoto (Samae), Reinaldo
Martim Camargo, no início da
perfuração de novo poço artesiano, no bairro Água Branca.
Iniciativa atenderá o empreendimento local e a demanda dos bairros São Pedro,
Cornélio Pires, Jardim Bandeirantes e Bertola.

De acordo com o prefeito,
após o início de operação, o referido poço abastecerá o novo
reservatório, construído no
ano passado, o que trará fim
ao problema de abastecimento
de toda aquela região.
Para o chefe do Poder Executivo local, este poço artesiano, com a nova estrutura para
reservar água, garantirá para
toda a importante região, por
anos, abastecimento de água
sem escassez.

CERQUILHO

Campanha incentiva a adoção destes cinco animais adultos
Fotos divulgação PMC

Alemão
A adoção de animais tem
se tornado algo cada vez mais
comum. Entretanto, quanto
mais velho, menores são as
chances de o animal encontrar
um novo lar.
Em geral, os adotantes preferem filhotes por acreditarem
que a adaptação a nova família
e a criação pode ser mais fácil.
No entanto, normalmente, não

Vitória
é bem assim, pois há muitas
vantagens da adoção adulta.
Em Cerquilho, estes cinco cães estão há mais de um
ano sem lar, sendo que alguns deles nunca souberam o
que é o amor de uma família,
pois foram abandonados ainda filhotes. Atualmente, eles
encontram-se em uma clínica
conveniada da Prefeitura.

Badu
Alemão: tem aproximadamente seis anos e porte grande. Já passou pela campanha
de adoção por diversas vezes.
É um animal dócil e carinhoso
com as pessoas, ótimo para sítio e chácaras, mas precisa ser
filho único.
Vitória: é uma fêmea com
aproximadamente seis anos e
porte grande. Também já par-

ticipou de outras campanhas.
Esta belezinha não ganhou
este nome à toa, afinal, travou
uma luta pela vida. Isso porque foi abandonada após ser
muito maltratada em um sítio.
Necessita de muito carinho e
atenção. É dócil e companheira, mas precisa ser filha única.
Badu: macho com aproximadamente um ano e meio

Jordana
e porte médio. É carinhoso e
brincalhão.
Jordana: tem aproximadamente um ano e porte médio.
É dócil, alegre e uma excelente companheira. Infelizmente,
já viveu a experiência de ser
adotada e devolvida. Portanto,
precisa de um tutor responsável e com amor para dar.
Senhor Barriga: de porte

Senhor Barriga
médio, é um macho de aproximadamente dois anos. Foi
abandonado filhote e, desde
então, procura um lar. É dócil
e companheiro, precisa ser filho único.
Os interessados devem ligar diretamente para a clínica
veterinária conveniada através
dos telefones (15)3384-4378
ou 99754-5651.
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DESPEDIDA

Morre aos 79 anos José Lopes Guirado (Badu)
Enquanto seu corpo era velado e, depois seguia para ser cremado, nas redes sociais muitas pessoas dedicavam posts em sua homenagem
Na quarta, 24 de março,
Tietê se despediu de José Lopes Guirado, o Badu, professor, diretor de escola, advogado, comentarista político,
mediador e apresentador de
televisão. Aos 79 anos, Badu
faleceu em Piracicaba em razão de um aneurisma, deixando a esposa Maria Madalena Pasquoto Lopes, os filhos
Claudia, Andreia e Marcelo,
além de netos e demais familiares.
Vale lembrar que Badu foi
diretor da escola “Plínio Rodrigues de Morais” por quase
20 anos, aposentando-se neste cargo. Também se tornou
mantenedor e sócio do Colégio Gradual, além de comentarista e apresentador da Rádio
Nova Regional e da TV Nova
Regional, nos programas Tietê Rumo 2005 e Tribuna na
TV.
De postura ética, era um
profissional por inteiro o tempo todo. Não havia uma conversa que não ensinasse algo
de valor, com a tranquilidade
de quem dominava o conteúdo
com a força da comunicação e
da didática. Seu entusiasmo
ao expor um tema, por mais
árduo que fosse, trazia para si
toda a atenção e transformava
toda a complexidade em algo
admirável e fácil de assimilar.
Sua trajetória de vida e profissão foi sempre um exemplo a
todos que tiveram a felicidade
do convívio.
Nas redes sociais, muitas
pessoas dedicaram posts em
sua homenagem. Em suas palavras de despedida, Flaviana
Pasquotto, que foi diretora-geral da Nova Regional, disse

Fotos arquivo Flaviana Pasquotto

Badu tinha uma postura
marcante e ética
que vai se lembrar de Badu
através do seu estilo atuante,
crítico, polêmico, vivo! Quero
fechar os olhos e vê-lo passar
pelos estúdios ou pelas ruas
com aquela sua voz forte de
apresentador, intermediador
e entrevistador. Badu foi, com
certeza, um professor para
muitos. Descanse em paz! Ficaremos por aqui com saudades!”.
Já o jornalista Adriano Salomão escreveu assim: “Querido Badu, que grande professor você tornou-se para todos
nós. Tenho certeza que posso
falar por todos que foi um privilégio conviver diariamente
com você durante quase oito
anos da minha vida na Nova
Regional. Só tenho a agradecer! Meus sinceros sentimentos a toda família!”.
Elder de Nadai, outro
companheiro de emissora e
jornalista, também se manifestou nas redes sociais deixando a seguinte mensagem:

FALECIMENTOS
PAULO DE SOUZA
Faleceu em Tietê, em 20 de março, Paulo de Souza aos 82
anos. Falecido era casado com Lourdes Rodrigues de Souza e
deixou os filhos Izael, Inez, Yone, Ismael e Iziquiel, além de
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
ROSÁLIA DE NADAI BERTANHA
Faleceu em Cerquilho, em 20 de março, Rosália de Nadai
Bertanha aos 96 anos. Falecida era viúva de Aparecido Aldo
Bertanha e deixou os filhos Maria Fatima, Maria Ana, Paulo
José, Eraldo e Leonildes, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.
JOÃO CASAGRANDI
Faleceu em Tietê, em 23 de março, João Casagrandi aos
83 anos. Falecido era viúvo de Maria Therezinha Silveira Casagrandi e deixou os filhos João Carlos, Nilton e José Geraldo,
além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
JOSÉ LOPES GUIRADO (Badu)
Faleceu em Piracicaba, em 24 de março, José Lopes Guirado aos 79 anos. Falecido era casado com Maria Madalena Pasquoto Lopes e deixou os filhos Claudia, Andreia e Marcelo,
além de familiares. Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili
e dirigiu-se ao Crematório Unidas de Piracicaba.
WILSON CÉSAR
Faleceu em Piracicaba, em 25 de março, Wilson César aos
84 anos. Falecido era casado com Marlene de Lourdes Malavasi e deixou os filhos Estela, Arlete e Wilson, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

Na Nova Regional dividiu momentos de
conhecimento com muitos profissionais
“Trabalhei junto do José Lopes Guirado por seis anos na
Rádio Nova Regional e por
mais alguns na TV. Homem
de opinião, atuante, polêmico
e inteligente, sempre agiu de
forma racional, debatendo e
enfrentando as injustiças do
nosso Brasil. Descanse em
paz e obrigado pelos conselhos e pelos ensinamentos.
Como disse, nossa também
amiga de emissora, Flaviana
Pasquotto: ‘Você foi, com certeza, professor para muitos’”.
Quem também fez questão de registrar uma mensagem de despedida foi o locutor Paulo Matraca: “José Lopes
Guirado ou Badu, como era
popularmente conhecido, foi
meu diretor na escola ‘Plínio’,
época em que eu o considerava um rabugento. Ele tinha
um perfil de educador ímpar,
tanto que, além de chamar
minha atenção quando necessário, ainda ligava para minha mãe para relatar os meus

‘delitos’. Aprendi com ele e
outros mestres da época a
importância de se respeitar as
pessoas. Este homem foi um
grande influenciador político
na cidade e, em um passado
não muito distante, tornou-se
o meu colega de trabalho na
TV e no jornal impresso. Sendo assim, passamos de aluno/diretor para vizinhos de
bairro e de bancada. Foi uma
pessoa que acrescentou muito
em minha vida, um extraordinário intelectual e rabugento,
como gostava de chamá-lo
quando discordávamos dos
assuntos. Cumpriu seu papel
belamente aqui na Terra e,
agora, segue para um plano
mais elevado. Muito obrigado
por, de certa forma, fazer parte daquilo que sou. Até mais
ver. ‘E tenho dito’.”
Na mesma data do falecimento, familiares estiveram
reunidos em velório e, em seguida, seu corpo seguiu para a
cremação.

De diretor a apresentador, também trabalhou como
advogado e tornou-se mantenedor de um colégio

ADEUS

Falece o empresário Wilson
César aos 84 anos
Faleceu em Piracicaba, ontem, 25 de março, o empresário Wilson César aos 84 anos.
Falecido era casado com Marlene de Lourdes Malavasi e
deixou os filhos Estela, Arlete
e Wilson, além de netos e familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Paf Baccili e, após
recomendação, dirigiu-se ao
Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo
da família.
Bastante querido e admirado por ser amigo de todos,
Wilson César esteve internado por aproximadamente
dois meses e enfrentou uma
batalha diária contra a covid-19, que causou outras
complicações à sua saúde,

Arquivo familiar

o levando à morte. O jornal
Nossa Folha lamenta a morte e envia os votos de pesar a
toda a família.

FALECIMENTOS
ADHEMAR DE BRITO
Faleceu em Tietê, em 16 de março, Adhemar de Brito aos
65 anos. Falecido era casado com Ana Maria Leme de Brito e
deixou as filhas Adriana e Daiane, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério da Saudade de Laranjal
Paulista, sendo sepultado em jazigo da família.
ANDRÉ NALLIN SALVADOR
Faleceu em Sorocaba, em 19 de março, André Nallin Salvador aos 39 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
RUTHE MASSUCATO
Faleceu em Porto Feliz, em 20 de março, Ruthe Massucato
aos 94 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA APARECIDA GOMES
Faleceu em Sorocaba, em 18 de março, Maria Aparecida Gomes aos 75 anos. Falecida era viúva de Dorival Gomes e deixou
os filhos Maria Lúcia, Aparecida, José Carlos, Maria Helena,
José Roberto, Silvana, Rosana e Alexandra, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
BENEDITO PAZOTTO
Faleceu em Tietê, em 19 de março, Benedito Pazotto aos 79
anos. Falecido era casado com Antônia Rosa Silvestri Pazotto
e deixou os filhos Márcio e Laurice, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
ORLANDO MEDEIROS
Faleceu em Cerquilho, em 21 de março, Orlando Medeiros
aos 84 anos. Falecido era viúvo de Silvia Medeiros e deixou
os filhos Martinho, Edemilson, Maria, João e Ailton, além de
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho,
sendo sepultado em jazigo da família.
TEREZA GRANDO
Faleceu em Cerquilho, em 22 de março, Tereza Grando aos
88 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

ALFREDO ALVES RODRIGUES
Faleceu em Tietê, em 22 de março, Alfredo Alves Rodrigues
aos 49 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
ALCINO DE OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 23 de março, Alcino de Oliveira
aos 75 anos. Falecido era casado com Zeli Maria Maciel de Oliveira e deixou os filhos Terezinha, Vera Lucia, Celma, Gilmar,
Flavio, Claudir, Ivonete, Keite, Mailson, Maicon e Claiderson,
além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ ROBERTO PEREIRA LEITE
Faleceu em Piracicaba, em 18 de março, José Roberto Pereira Leite aos 70 anos. Falecido era casado com Maria Luiza
Pereira Leite e deixou os filhos José Roberto, Renata e Marina,
além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Crematório Unidas de Piracicaba.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

Creci 59.273

www.moreliimoveis.com.br
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.

VENDO
Apto., no valor de R$160.000,00,
no Loteamento Terras de Santa Maria, com 2 dormitórios e ótima localização. Tratar pelo (15)3285-1388
ou 99737-3867.

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.

OPORTUNIDADES

Fique por dentro das vagas de emprego desta semana
O Balcão de Empregos da
Prefeitura de Tietê, instalado
na rua Presidente Kennedy, 23,
no Centro, disponibiliza vagas
de analista de suporte junior,
mecânico, estagiário de Farmácia e farmacêutico. Mais informações podem ser obtidas
pelo (15)3285-2887.
Ainda em Tietê, a Coopbom tem vagas para a nova
loja nos setores: açougue, estoque, frente de caixa, hortifruti, mercearia e padaria. O
currículo pode ser encaminhado para o e-mail rhtiete@redesupermercado.com.br.
Também em Tietê, o Ser-

viço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto (Samae) seleciona currículos para os cargos
de químico, cuja entrega pode
ser realizada, mediante protocolo, no setor de atendimento.
A análise e a decisão serão
anunciadas na segunda, 5 de
abril. O Samae também contrata serviço de copa, cozinha e
zeladoria, sendo que as provas
práticas ocorrerão na segunda,
terça e quarta, 5, 6 e 7 de abril.
Ainda em Tietê, a XTM
Sports Wear precisa de oficinas de costura para overloque
ponto cadeia, galoneira e reta.
O WhatsApp é o (15)99107-

3966.
Já a Coocerqui admite farmacêutico com curso superior
completo e CRF ativo, além de
disponibilidade de horário. O
currículo deve ser cadastrado
no site coocerqui.selecty.com.
br ou enviado para recrutamento@coocerqui.com.br.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
tem vagas para estagiários de
Segurança do Trabalho, Enfermagem, Comunicação e Psicologia, eletricista de autos,
açougueiro/repositor, operador de máquinas CNC, dobra-
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Salário-maternidade
Divulgação

No programa Facilitando
o Direito da semana passada, no quadro Minuto Previdenciário, abordei sobre o
salário-maternidade e, hoje,
trago esse mesmo conteúdo
para o artigo desta semana,
devido à importância do
tema.
O salário-maternidade é
um benefício previdenciário
direcionado à pessoa que se
afasta da atividade laborativa tendo em vista o nascimento de um filho, aborto
espontâneo, adoção de criança até oito anos, portanto, diante
da possiblidade de adoção esse benefício não é devido apenas
para as mulheres.
Existem algumas decisões judiciais que vêm reconhecendo
o direito do genitor receber o benefício, em casos específicos
em que a mãe abandona a criança ou que, por qualquer outro
motivo, necessite se ausentar do lar.
O benefício de salário-maternidade é devido durante o
afastamento, no prazo de 120 dias, iniciando a partir do fato
gerador, ou seja, com o parto, aborto ou adoção.
Quais são os requisitos para a concessão desse benefício? São necessários na data do fato gerador ter qualidade
de segurada(o) e carência, esta difere para os vários tipos de
segurado. Vejamos:
• Segurada empregada, isenta de carência;
• Segurada contribuinte individual ou facultativa: o prazo
de carência é de 10 meses antes do fato gerador;
• Segurada especial, em regime de economia familiar, é devido o benefício desde que comprovado o exercício de atividade
rural nos 12 meses imediatamente anteriores ao início do benefício;
Por fim, quero explicar sobre o valor do benefício que cada
segurada deverá receber:
• Empregada: o salário-maternidade será o valor da sua remuneração integral;
• Empregada doméstica: o valor será do seu último salário
de contribuição;
• Segurada especial em regime de economia familiar: será o
valor de um salário mínimo;
• E as demais seguradas: será ½ da soma dos últimos 12
meses de contribuição, apurado em período não superior a 15
meses.
Por isso, atenção! É possível antecipar 28 dias do salário-maternidade quando se tratar de gravidez de risco. Neste caso, a
segurada deverá comprovar a condição através de laudo médico e se submeter à perícia médica junto ao INSS.
Em caso de dúvidas, consulte sua advogada ou advogado da
sua confiança e especialista na área.
O programa de TV Facilitando o Direito é transmitido toda
quinta-feira pela TVAC, a cabo, canal 11 em Tietê e pelo canal
do YouTube da TV Cidade Jardim às 17 e às 19 horas no meu
próprio canal do YouTube/geruzaflavia.
GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário
OAB/SP 266.012

dor de chapas, soldador, auxiliar de cozinha PCD, auxiliar
administrativo PCD, vendedor,
cozinheiro chefe, auxiliar de
mecânico de autos, veterinário, tratorista, operador de
retroescavadeira, auxiliar de
produção, costureira(o), fonoaudiólogo(a), torneiro mecânico/fresador, técnico de fusão
e supervisor de operações. Informe-se pelo (15)3384-5652.
Também em Cerquilho, o
Delta Supermercado contrata
balconista de açougue e auxiliar de conservação. O currículo pode ser encaminhado através do link deltasuper.gupy.io.

SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

(15)3282-5133

SOLIDARIEDADE

LOTOFÁCIL

Unicesumar promove
a Semana do Bem

Aposta de Tietê leva mais
de R$560 mil

Como todos sabem, com a
pandemia da covid-19 em seu
pior momento neste um ano,
muitas famílias precisam a
cada dia de mais ajuda. Pensando nisso, a EAD Unicesumar trouxe de volta uma experiência que foi positiva no
período do Natal e que agora
poderá beneficiar novamente
novas famílias.
Até segunda, 29 de março, ocorre a Semana do Bem
da Unicesumar, inclusive nos
Polos de Tietê, Cerquilho e Laranjal Paulista.
A proposta é unir Educação e solidariedade. “Formar
profissionais cidadãos que
contribuam para uma sociedade mais justa e solidária
está no nosso DNA. Em meio à
pandemia, não seria diferente.
Como instituição de ensino,
sempre buscamos formas de
levar o mínimo de alento para
quem mais precisa neste momento e os nossos polos, es-

Pelo concurso 2189 da Lotofácil, duas apostas acertaram as 15 dezenas, sendo uma
delas de Tietê e a outra de Boa
Vista, no Estado de Roraima,
no sorteio da quarta, 24 de
março. Os números foram 0103-04-05-06-08-10-11-13-1417-18-19-22-24.
Segundo a Caixa Econômica Federal, os vencedores
terão direito a um prêmio de
R$562.642,90 cada, de um
total de R$1.125.285,80. Fora
a premiação principal, a Lotofácil teve 961 apostas que
tiveram 14 acertos - categoria cuja premiação é variável.
Neste sorteio, cada um levou
R$350,74. Com uma arrecadação total de R$15.584.012,50,
a Caixa ainda premiou 11.251
apostas com 13 acertos,
114.691 com 12 acertos e
546.932 com 11 acertos.
Com a aposta mínima
(R$2,50), jogando 15 dezenas,
a chance de acertar todas elas

palhados por todo o País, são
os responsáveis por nos ajudar nessa missão”, explicou
José Henrique Saviani, diretor
comercial da Unicesumar.
Entre as condições de participação, consta a seguinte
recomendação: terão direito à
participação nesta campanha
todos os candidatos interessados que participarem da
ação com a doação de cestas
básicas de alimentos ou brinquedos novos e que se inscreverem em um dos cursos de
graduação EAD e graduação
híbrida dos pólos da Unicesumar.
Para mais informações
sobre a Semana do Bem da
Unicesumar, entre em contato com os Pólos de Tietê,
Cerquilho e Laranjal Paulista
por meio das redes sociais
no Facebook ou Instagram
ou através dos telefones de
WhatsApp: (15)99805-0584,
99104-2315 ou 98826-3560.

Divulgação

é de uma em quase 3,3 milhões. Jogando com mais uma
dezena, o valor do jogo sobe
para R$40, mas as probabilidades aumentam: passam a
ser de uma em pouco mais de
204 mil. Quem apostar em 20
números aumenta a chance de
vitória para uma em 211. A Lotofácil tem ainda prêmios para
quem acertar 14, 13, 12 e 11
pontos. Com a menor aposta,
a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma
em 11.

SALDÃO 30%

Elektro prorroga prazo da campanha que oferece desconto
Divulgação

O Elektro prorrogou até 16
de abril a Campanha Saldão
30%. A iniciativa tem como finalidade zerar a cobrança de

juros, correção e multa dos
clientes que possuem contas
de energia elétrica com mais
de 180 dias de atraso no pagamento, podendo chegar a um
desconto de até 30% no valor
total da dívida.
A concessionária ainda
permitirá a quitação do débito
à vista ou dividido em até 12
parcelas no cartão de crédito.
A intenção da companhia é
contribuir com a recuperação
financeira dos consumidores
que tiveram dificuldade de
liquidez durante a pandemia.
O Saldão 30% pode ser
aproveitado por clientes de
todas as classes, podendo ser
residencial, comercial, industrial, Poder Público ou qualquer outro que possua faturas

com mais de seis meses de
atraso no pagamento.
As contas de energia em
aberto com menos de seis meses de atraso não se enquadram na campanha. O cliente que deseja participar do
Saldão deve entrar no portal
de negociações da Elektro (https://elektro.negocie.online/
promo) e realizar todo processo, finalizando com a escolha
da forma de pagamento. Lembrando que, na opção pela divisão em 12 parcelas, o consumidor deve pagar os juros do
cartão de crédito.
A Campanha Saldão 30% é
mais uma iniciativa da Elektro
com a finalidade de contribuir
com seus clientes durante a
pandemia.

Nos últimos 12 meses, a
concessionária ampliou suas
formas de pagamento digital,
com possibilidades de quitação via PicPay, Pix, RecargaPay e débito em conta, além
dos agentes bancários tradicionais.
A fatura pode ser entregue
via e-mail, para evitar contato
com o papel e contribuir com
o isolamento social e meio
ambiente. O atendimento ao
público foi ampliado e passou a ser feito também pelo
WhatsApp (19)2122-1696, Facebook, site elektro.com.br e
nos espaços de atendimento,
que estão seguindo todos os
protocolos sanitários visando
a segurança dos clientes e dos
atendentes.
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HANDEBOL

China ama a competitividade que o esporte oferece
Para o ponta-direito/armador da categoria Adulto, todos estarão ansiosos e animados para voltar a competir quando a pandemia passar
Matheus Rodrigues Mamora é o vigésimo nono entrevistado do jornal Nossa Folha
na série especial dedicada aos
atletas do handebol, comandados pelos treinadores Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado.
Conhecido como China,
nasceu em 8 de março de 1998,
em Tietê, e é filho de Eliete de
Paula e Nilton Belaz e tem um
irmão chamado Marcelo Medici. Formado em Ensino Médio,
joga como ponta-direito/armador da categoria Adulto.
Entre os títulos conquistados estão o de campeão na
categoria Adulto Masculino na
Série Bronze da Liga de Handebol do Estado de São Paulo (Lhesp); campeão da Copa
Lhesp; vice-campeão Adulto
Série Prata pela Lhesp; 3º colocado nos Jogos Regionais;
vice-campeão na categoria Juvenil na Lhesp pela Série Prata;
e 3º colocado na Lhesp Juvenil
pela Série Bronze.

Arquivo pessoal

NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define?
MATHEUS - Como um atleta sempre disposto a dar o
meu melhor em quadra e não
sentir a pressão em jogos mais
importantes
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve alguma influência?
MATHEUS - Ocorreu quando o treinador Fábio foi até a
minha escola divulgar o trabalho com o time. Na época, já
brincava de handebol nas aulas de Educação Física e pedi
para participar. Treinei por 12
meses na escola e, no ano seguinte, entrei para o time.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
MATHEUS O que mais
amo é o clima que o esporte
te oferece, a competitividade
que só quem é atleta sabe. E o

Matheus (China) é tieteense e já acumula
vários títulos no handebol
que mais odeio é quando acabamos perdendo alguns jogos
por ter mais erros do nosso
time que méritos do adversário. Odeio aquele dia em que

nada dá certo.
NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?

MATHEUS Como somos do
interior, não temos a infraestrutura necessária para seguir
uma carreira. Por conta disso,
quando atingimos uma certa
idade temos que trabalhar e
estudar. Com isso, muitas das
vezes não conseguimos conciliar a rotina dos treinos e dos
jogos.
NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio e Gustavo?
MATHEUS Fábio é uma
pessoa muito importante em
minha vida. Além disso, é um
cara incrivel que admiro desde
os meus oito anos, quando o
conheci e aprendi com ele a ter
disciplina e querer ser sempre
melhor. Na época, ele acompanhava minhas notas e, assim,
me incentivava a ir bem na escola e me aconselhava quando
precisava. Tudo que aprendi
sobre handebol foi ele quem
me ensinou. O Gustavo chegou

tem pouco tempo na equipe e
foi uma das melhores coisas,
pois trouxe com ele toda sua
bagagem e experiência. Com
sua sinceridade e transparência, me ajudou muito a amadurecer dentro da quadra.
NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
MATHEUS O handebol me
proporcionou inúmeras amizades que levo comigo até
hoje, além de experiências
e ensinamentos que servem
para a vida toda.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
MATHEUS Quando a pandemia passar, creio que todos
estarão ansiosos e animados
para voltar a competir. Não
vejo a hora de voltar a praticar
o esporte que amo.

VOLEIBOL

Paola Bertola ingressou no esporte por influência da irmã Beatriz
O jornal Nossa Folha prossegue com a série de entrevistas com as atletas do voleibol
da cidade de Tietê, treinadas
por Gera Foltran.
Por ordem de sorteio, a trigésima terceira entrevistada é
Paola Aparecida Moreno Bertola.
Nascida em 3 de novembro de 2007, em Tietê, é filha
de Daniela Aparecida Moreno
e de André Bertola e irmã da
Beatriz Aparecida Moreno.
Estuda na escola “Eleutério
José Moreira” e, como iniciante, treina em todas as posições
em quadra como forma de
conhecimento e desenvolvimento de habilidades. Por conta disso, ainda não disputou
competição alguma.
No voleibol tem como ídolo
a jogadora Fofão (Hélia Souza).

Arquivo pessoal

NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma frase?
PAOLA - Eu sou uma pessoa bastante dedicada e esforçada em tudo o que faço. Gosto muito do vôlei. Assim como
outros, é um esporte que traz
muitos benefícios para a vida
da gente.

NOSSA FOLHA - Um momento desanimador nas quadras?
PAOLA - Quando a equipe
perde o ânimo por não estar
ganhando.

NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
PAOLA - Eu comecei no vôlei em 2017 por influência da
minha irmã Beatriz, que também jogava na equipe de Tietê.
NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
PAOLA - Em meu ponto de
vista, a principal qualidade é
saber trabalhar em equipe.

NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz das quadras?
PAOLA - Perdendo ou ganhando, todos os jogos oferecem lembranças maravilhosas.

NOSSA FOLHA - Qual a
importância do técnico Gera
Foltran?
PAOLA - Toda! Afinal, ele
é o maior responsável por nos
oferecer todos os ensinamentos sobre o vôlei.
Paola estuda na escola “Eleutério”
e tem 13 anos

NOSSA FOLHA - Quem é o
seu maior adversário?
PAOLA - A saúde mental!

Com todos esses acontecimentos, tudo está difícil.
NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
PAOLA - Muitos anos de
técnica e extremo esforço.
NOSSA FOLHA - O que tem
aprendido com a pandemia?
PAOLA - Muitas coisas.
Principalmente que não sabia
que certas pessoas eram tão
necessárias em nossas vidas.
É um aprendizado que ficará
para sempre.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior sonho?
PAOLA - Como esportista
do vôlei, sonho em conquistar
muitas coisas.

MOTOCROSS

Em 1981, pela terceira vez, Tietê recebia competidores de todo o País

Luiz Hiládio Uliana
foi o presidente do
Tietê Moto Clube
Era março de 1981. Pela
terceira vez, o município de
Tietê hospedava o Brasil para
acompanhar a competição de
Motocross, com a presença de
pilotos de diversos Estados e
público das mais longínquas
cidades.
Os mais renomados pilotos do País, como Roberto
Boettcher e Nivanor Bernardes
estiveram participando em
Tietê da 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Motocross,
promovido pela Federação

Paulista de Motocross, através
do Tietê Moto Clube, presidido por Luiz Hiládio Uliana.
Na época, foram realizadas
três provas. Algumas inovações precisam ser procedidas
pela Diretoria do Tietê Moto
Clube para melhor acomodar
o público. O estacionamento
do veículos passou a ser antes
do portão de entrada para evitar a formação de filas; o bar
entrou em funcionamento,
com serviço completo; devido
à poeira que existe na pista, a
mesma passou a ser molhada
antes da prova, para evitar o
que ocorressem poeira e pouca visão.
Na oportunidade, montou-se um amplo esquema de
segurança e de atendimento
ao público. Para isso, os organizadores contaram com a
colaboração do então prefeito
Paulo de Souza Alves Filho.
Neste dia, Roberto Boetcher, vencedor da prova realizada no ano passado, ao
lado de Nivanor, era apontado
como o favorito na competição. Na oportunidade, estiveram presentes para prestigiar
o motocross, representantes
da Honda e Yamaha.
Da Yamaha vieram Mas-
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sahico Fukuta, presidente da
Yamaha do Brasil; Noriyuki
Hata, ex-diretor da Yamaha de
Competições Internacionais e
atual diretor industrial no Japão; Toshiki Suhara, gerente
geral de Vendas no Brasil; Ruy
Emílio Matos, coordenador de
competição; Júlio Yabuya, chefe de propaganda e produção;
e Rio Harada, sub-gerante de
Marketing e Planejamento.
ARRECADAÇÃO - Cerca
de 1 milhão e meio de cruzeiros foi a renda obtida pelo

Tietê Moto Clube com a promoção da 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Motocross,
quando milhares de pessoas estiveram em Tietê para
aplaudir o esporte que, na
época, alcançava a preferência
de um grande público. Desta
quantia, mais da metade pertenceu a despesas diversas.
O sucesso alcançado pela
terceira vez consecutiva com
a realização da Motocross na
cidade nesse ano estimulou
ainda mais os diretores e co-

laboradores do Tietê Moto
Clube a prosseguirem com a
competição no ano seguinte.
Na primeira Etapa do Motocross contou com três provas. A primeira foi disputada
pela categoria 125cc, com
duração de 33m23s3/100 metros numa média horária de
47,531 Km/h.
Na época, o piloto Nivanor
Bernardi teve a melhor volta
com o tempo de 1m22s6/10.
A classificação até o 5º lugar
foi a seguinte: Roberto Boet-

cher, Nivanor Bernardi, Alvaro
Candido Filho, Ylton Velloso
Cavalcanti Filho e Cláudio Teixeira Paiva. O piloto tieteense
Júlio Maimone foi infeliz nesta
prova e conseguiu a 16ª colocação.
A segunda prova foi disputada pela categoria Estreantes
e Novatos, com a duração de
23m08s90/100 metros, numa
média horária de 44,711 km/h.
A melhor volta ficou com o piloto Fernando Bordignon com
o tempo de 1m27s40/100 metros. Já a classificação até o 5º
lugar ficou assim: Fernando
Bordignon, Guilherme Eduardo Boeing, Wayne Foster, Raul
Garcia Jr. e Wellington Schiavi.
A última e mais sensacional prova da 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Motocross
coube aos participantes de
250cc, que teve a duração de
32m33s80/ 100 metros, numa
média horária de 46, 617
km/h. O piloto Nivanor Bernardi fez a melhor volta com
o tempo de 1m21s. Até o 5 º
colocado, a classificação foi
a seguinte: Nivanor Bernardi,
Carlos “Scateninha” Ourique,
Alvaro Candido Filho, Ylton
Velloso Cavalcanti Filho e José
Viviani.
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Onde Anda Você?

Sérgio de Ercolin Cinto,
popular Sérgio Kringer
Nesta edição, peço licença aos atletas de Tietê e abro
espaço para publicar texto
do saudoso amigo Deraldo
Rodrigues, de Cerquilho.
Aproveito, ainda, a oportunidade para mandar minhas
saudações a todos os leitores
desta coluna em Cerquilho.
Vamos ao texto do saudoso poeta menor: “Fundada em
4 de outubro de 1926, a Associação Esportiva São José
já teve seu grande momento no futebol com Fernando
Grando, David Módolo, João
Pilon, José Pilon, Antonio

Gaiotto, Orlando de Mello,
Sérgio de Ercolin Cinto, Dirceu Della Torre, Antonio Carlos Sebastiani e Vital Luvizotto. Quem viu, viu!
Com o decorrer do tempo,
graças à minha criação, o São
José virou ‘Leão Cerquilhense e Amor Eterno’, pelas suas
conquistas e paixões. Essa
entidade social, recreativa e
esportiva tornou-se destaque
em Cerquilho e em toda a região.
O Leão Cerquilhense sempre foi grande e nunca aceitou a torcida dos pessimistas,
mas, no momento, precisa
muito contar com a ajuda e o
amor verdadeiro dos fiéis admiradores e colaboradores.
Cerquilho deve se orgulhar por acalentar esse tradicional clube, de conquistas
indescritíveis no meio social,
recreativo e esportivo. Como
disse certa vez o então atleta
e presidente Sérgio de Ercolin
Cinto: ‘Na alegria e na tristeza, sempre São José’.
No aniversário de 72 anos
de Cerquilho, em 3 de abril,
o retrato da história vai mostrar os meninos de ouro que
fizeram a fiel torcida do Leão
vibrar em 1977: José Luiz
‘Eka’ Grando, José Maria Cagali, Sérgio de Ercolin Cinto,
Ércoles Albino e Guilherme
Denardi, em pé. Agachados:
Nirceu Pilon, Amauri Grando, Heitor Modanez, Álvaro
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Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório e Deraldo Rodrigues

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ EM 1977
Em pé: José Luiz “Eka” Grando, José Maria Cagali, Sérgio de Ercolin Cinto, Ércoles Albino e Guilherme Denardi
Agachados: Nirceu Pilon, Amauri Grando, Heitor Modanez, Álvaro Denardi, Paulo Pilon e Milton Rodrigues
Denardi, Paulo Pilon e Milton
Rodrigues.
Aproveito para dedicar
esta homenagem a Sérgio
Cinto, cerquilhense nascido
em 14 de março de 1946,
da união de Jacinto Cinto

VIROU MEME

e Ermelinda Ercolin Cinto.
Comerciante tradicional da
Soares Hungria, Sérgio está
casado com Maria de Lourdes e tem três filhos: Márcio
(Pinduca), Pedro Paulo e José
Vitor.

Este cidadão se transformou em história viva da
época de ouro da Associação
Esportiva São José e de Cerquilho”.
PIADINHA DA SEMANA
- O português lê na banca:

“Trem passa por cima de homem. Cabeça de um lado e
corpo de outro”.
Em seguida, resmungou:
“Que jornal ruim, não aponta se o indivíduo morreu ou
se está vivo!”

TIETÊ E CERQUILHO

Padre William aparece com filtro Em formato online, Paróquias
inusitado em live e viraliza
celebram a Semana Santa
O padre William de Almeida, que já trabalhou em
Cerquilho e, atualmente, está
na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, de Votorantim, viveu um momento de fama na
internet ao acionar involuntariamente um filtro do Facebook durante transmissão de
uma missa na noite da segunda, 15 de março.
Na ocasião, o religioso não
percebeu o que aconteceu ao
longo da celebração e chamou
a atenção dos fiéis que acompanhavam a live.
Como o Estado de São Paulo está em fase emergencial
diante da pandemia do novo
coronavírus, o pároco decidiu
fazer as missas em dias de
semana, lá na casa paroquial,
para não provocar aglomerações de pessoas. A live contou
com a participação do vigário
padre Izac, que também não
percebeu os filtros no vídeo
ao vivo.
Enquanto fazia a celebração, padre William de Almeida
ficou com óculos virtuais coloridos e imagens de corações
foram aparecendo ao lado por
conta do filtro intitulado Fofi-

Fotos divulgação internet

Padre William encarou com bom humor a situação
quando terminou a transmissão da missa
nho. Muitas pessoas tiraram
prints das imagens e enviaram ao religioso, questionando o que estava acontecendo.
Porém, depois de um tempo,
os internautas levaram o episódio na brincadeira, o que se
tornou um meme.
Apesar de não ter notado o
ocorrido durante a celebração
ao vivo, padre William de Almeida encarou com bom humor a situação ao terminar a
live. O sacerdote explicou que

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Esta é a Lola, uma cachorrinha adorável. Ela tem aproximadamente cinco meses, porte pequeno e já recebeu a
segunda dose da vacina importada. Também terá a castração garantida! Mais informações pelo WhatsApp (15) 997393002 ou acesse miaujude.com.

fez a transmissão sem apoio
técnico por conta da suspensão das atividades religiosas e
acabou se atrapalhando quando iniciou a missa.
Mesmo não tendo muita
intimidade com a tecnologia,
o padre William de Almeida
promove missas online desde
o ano passado, quando começou a pandemia da covid-19,
mas garante que nunca tinha
passado por um episódio parecido.

A celebração da tradicional Semana Santa em Tietê e
Cerquilho terá formato online
devido à pandemia.
Na Paróquia Santíssima
Trindade, de Tietê, nesta segunda, 29 de março, às 19 horas, haverá celebração das Sete
Dores de Nossa Senhora e, na
terça, 30 de março, missa às
19 horas.
Na quarta, 31 de março,
será realizada a Via Sacra às 19
horas e, na quinta, 1º de abril,
em mesmo horário, missa da
Instituição da Eucaristia.
Na Sexta-feira Santa, 2 de
abril, às 15 horas, haverá a celebração da Paixão do Senhor e
Reflexão sobre a Morte do Senhor com o canto da Verônica
às 18 horas.
No Sábado de Aleluia, 3 de
abril, às 19 horas, ocorrerá a
Vigília Pascal e, no Domingo
de Páscoa, 4 de abril, às 9 horas, missa da Ressurreição do
Senhor, seguida de carreata
com a imagem do Cristo Ressuscitado pela cidade.
Todas as transmissões da
Paróquia Santíssima Trindade serão transmitidas ao vivo
pelo Facebook.

Pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Tietê, amanhã, 27 de março, às 19 horas,
será realizada a Bênção de Ramos, bem como no domingo,
28 de março, às 8 horas.
Na quarta, 31 de março, às
19 horas, ocorrerá a Via Sacra;
na quinta, 1º de abril, às 19 horas, o Lava-pés; na sexta, 2 de
abril, às 15 horas, a Adoração
da Cruz; no sábado, 3 de abril,
às 19 horas, a Vigília Pascal; e
no Domingo de Páscoa, 4 de
abril, às 8 horas, missa da Ressurreição.
Todas as celebrações serão
transmitidas pela página da
Paróquia no Facebook.
Em Cerquilho, a Paróquia
São José transmite online, pelo
Facebook, neste domingo, 28
de março, às 10 horas, a missa
do Domingo de Ramos.
Na segunda, 29 de março,
às 5h30, terá missa penitencial
e, às 19h30, a Reflexão do Encontro; na terça, 30 de março,
às 5h30, missa penitencial e,
às 19h30, a Meditação das Sete
Dores de Maria; na quarta, 31
de março, às 5h30, missa penitencial e, às 19h30, a Via Sacra. Na quinta, 1º de abril, às

19h30, ocorrerá missa da Ceia
do Senhor. Na Sexta-feira Santa, 2 de abril, às 9 horas, haverá Via Sacra e, às 15 horas,
Paixão do Senhor; no sábado,
3 de abril, às 19 horas, Vigília
Pascal; e no Domingo de Páscoa, 4 de abril, às 10 horas,
missa solene.
Pela Paróquia São Benedito e Santa Terezinha, com
transmissão ao vivo pelo Facebook, amanhã, 27 de março, às
19h30, ocorrerá a Missa de Ramos, assim como no domingo,
28 de março, às 19 horas.
Na segunda, 29 de março,
às 6 horas, terá a Missa Penitencial e, às 19h30, o Sermão
das Sete Palavras; na terça, 30
de março, às 6 horas, a Missa
Penitencial e, às 19h30, as Dores de Maria. Na quarta, 31 de
março, às 6 horas, será realizada a Missa Penitencial e, às
19h30, a Via Sacra; na quinta,
1º de abril, às 19h30, terá a
Missa da Ceia do Senhor; na
sexta, 2 de abril, às 15 horas, a
Paixão do Senhor. No sábado,
3 de abril, às 19h30, ocorrerá
a Vigília Pascal, e no domingo,
4 de abril, às 19 horas, a Missa
de Páscoa.
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DE 27 DE MARÇO
A 2 DE ABRIL

DROGA RAIA (15)3282-4046
MARÇO LILÁS

Campanha ressalta exames preventivos femininos
Entre os riscos, está o de desenvolver o câncer do colo de útero, o que aumenta com o início precoce da atividade sexual da mulher
Neste Mês da Mulher, é
época propícia para conscientizá-las sobre a importância
de fazer o exame de prevenção ao câncer de colo uterino,
mais conhecido como papanicolau, sendo este o objetivo
da campanha Março Lilás, mês
alusivo ao combate a esse tipo
de doença e uma iniciativa
apoiada pelas Secretarias Municipais de Saúde.
Ao longo deste mês, órgãos de Saúde salientam a
realização de exames preventivos sobre a saúde da mulher,
cujos números caíram em razão da pandemia de covid-19
que assola o País.
De acordo com os ginecologistas, o exame de papanicolau, ou colpocitologia oncológica, faz a coleta das células
da região do colo uterino para
identificar infecções vaginais
ou sexualmente transmissíveis e, principalmente, alguma
lesão precursora de câncer de
colo uterino, que é o terceiro
tumor mais frequente na população feminina, conforme o
Instituto Nacional de Câncer
(Inca).

O câncer do colo de útero
é uma doença de desenvolvimento lento, que pode não
apresentar sintomas em fase
inicial. Nos casos mais avançados, pode evoluir para sangramento vaginal intermitente
(que vai e volta) ou após a relação sexual, secreção vaginal
anormal e dor abdominal associada a queixas urinárias ou
intestinais.
O risco para a doença aumenta com o início precoce da
atividade sexual da mulher e
múltiplos parceiros, tabagismo e uso prolongado de pílulas anticoncepcionais.
Em todo o Brasil, são esperados, anualmente, uma
incidência de mais de 16.370
casos novos da doença. Em
função das estatísticas, justifica-se a necessidade de fazer o
exame, além de tomar a vacina
responsável por proteger contra os vírus responsáveis por
70% das neoplasias invasoras
que causam esse tipo de câncer.
Ainda segundo os médicos, é muito importante vacinar e fazer o exame, pois

Divulgação Nossa Folha

Laço lilás lembra da importância
da prevenção de doenças

o câncer de colo uterino tem
cura e é facilmente prevenível,
sendo causado, essencialmente, pelo vírus Papiloma Humano (HPV). Pode ser evitado
tanto por preservativo quanto
pelas vacinas, que estão disponíveis nas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs).
Em caso de detectar algu-

ma lesão precursora desse
câncer, o tratamento é realizado por meio de procedimentos poucos invasivos, simples
de serem feitos em unidades
ambulatoriais de colposcopia.
O tratamento para cada
caso deve ser avaliado e orientado por um médico. Entre os
tratamentos para o câncer do

colo do útero, estão a cirurgia,
a quimioterapia e a radioterapia. O tipo de tratamento
dependerá do estágio de evolução da doença, do tamanho
do tumor e fatores pessoais,
como idade da paciente e desejo de engravidar.
Se confirmada a presença
de lesão precursora, ela poderá ser tratada a nível ambulatorial por meio de uma eletrocirurgia.
VACINA CONTRA HPV - É
dada em forma de injeção e
tem como função prevenir doenças causadas por este vírus,
como lesões pré-cancerosas,
câncer do colo do útero, vulva
e vagina, ânus e verrugas genitais.
Esta vacina pode ser tomada no posto de saúde e clínicas particulares, mas também
é oferecida pelo SUS nos postos de saúde e em campanhas
de vacinação nas escolas.
A vacina oferecida pelo
SUS é a quadrivalente, que
protege contra os quatro tipos
de vírus HPV mais comuns no
Brasil. Após tomar a vacina, o
corpo produz os anticorpos

necessários para combater o
vírus e, assim, caso a pessoa
seja infectada, ela não desenvolve a doença, ficando protegida.
Apesar de ainda não estar
disponível, a Anvisa já aprovou uma nova vacina contra o
HPV, que protege contra nove
tipos de vírus.
MARÇO LILÁS - Não se
sabe com definição quando
começou a campanha do Março Lilás. No entanto, sabe-se
que há muitos anos março é
considerado o Mês da Mulher
e, por isso, se tornou também
um momento propício para
alertar sobre o risco de uma
das doenças responsáveis por
causar tantas mortes anualmente.
Sobre a escolha da cor lilás, acredita-se que a origem
está relacionada ao movimento que ocorreu na Inglaterra,
em 1908, em que as mulheres
lutaram pelo direito ao voto.
Nesse episódio, que ficou conhecido como Movimento Sufragista, as mulheres elegeram
as cores lilás, branco e verde
como símbolos da campanha.

CONTRA O CORONAVÍRUS

COM COVID-19 EM ALTA

Professores e policiais serão vacinados

Falta em hospitais mão
de obra especializada

A partir de abril, profissionais da Segurança Pública e
da Educação do Estado de São
Paulo serão vacinados contra a
covid-19, conforme divulgado
pelo Governo Estadual.
Policiais e Administração
Penitenciária começarão a ser
imunizados contra a covid-19
a partir de 5 de abril, enquanto professores e servidores da
Educação Básica, a partir dos
47 anos, serão vacinados a

partir de 12 de abril. Ao todo,
serão 530 mil profissionais
dos dois grupos nesta primeira fase.
Nestas datas, São Paulo se
tornará o primeiro Estado a
imunizar amplamente os profissionais destas áreas. Além
disso, idosos de 69 a 71 anos
começaram a ser vacinados a
partir de hoje, 26 de março.
Serão imunizados, além
de policiais militares, civis e

científicos, também agentes
de segurança e escolta penitenciária. Os efetivos das
guardas civis metropolitanas
municipais também estão na
lista.
Já os profissionais ligados à Educação a serem
vacinados incluem professores, diretores de escolas,
inspetores de alunos e outros profissionais que atuam
em unidades de ensino de

creches a escolas do Ensino
Médio das redes, incluindo,
neste caso, profissionais das
redes municipais, estadual e
privada de São Paulo. Serão
imunizadas 350 mil pessoas
deste grupo.
A antecipação do cronograma de vacinação se deve
ao elevado número de novos
contágios e mortes por covid-19 registrados no Estado
de São Paulo.

ROTINA MODIFICADA

MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Pandemia tem afetado
qualidade do sono

Cuidados com a saúde bucal
vão além da estética

Em meio à pandemia, são
várias as fontes de estresse,
como preocupação com a
própria saúde e de familiares,
desemprego e falta de perspectivas para o retorno às
atividades “normais”, o que,
consequentemente, afeta a
qualidade do sono.
“O sono é influenciado
por diversos fatores, e o retorno a um sono de qualidade
poderá demorar a acontecer,
principalmente quando não
for associado a diagnóstico e
tratamento específico”, avaliou o otorrinolaringologista
especialista em Medicina do

Março é o Mês Mundial da
Saúde Bucal e tem o propósito de conscientizar a população sobre a importância dos
cuidados com a saúde dos
dentes e da boca.
O presidente da Câmara
Técnica de Periodontia do
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp),
o cirurgião-dentista Benedicto Bassit, explicou por que
ter uma boca saudável é tão
importante na vida das pessoas: “Quando temos todos
os dentes na boca, quando
eles são bem tratados e temos um sorriso harmonioso,

Sono Nilson André Maeda.
Ainda segundo o médico,
confinadas, as pessoas perderam diversos referenciais e
o período de sono foi um dos
primeiros a serem afetados.
“A rotina de trabalho remoto,
associada aos cuidados com
a casa fizeram com que o horário tradicional de dormir e
acordar fossem severamente
modificados”, completou.
O diagnóstico e o tratamento médico adequados
permitem reduzir e eliminar
problemas de sono responsáveis por deteriorar a qualidade de vida das pessoas.

elevamos a nossa autoestima, o que possibilita uma
melhora na comunicação,
influenciando o nosso cotidiano”.
Para Bassit, os benefícios
dos cuidados bucais vão
muito além da saúde, impactando também a vida social
e até o estado emocional de
homens e mulheres. “A pessoa fica mais presente em
suas atitudes, esbanjando
alegria e presença de espírito, tanto na vida profissional
como no convívio familiar.
Uma pessoa de bem com a
vida!”, afirmou.

A falta de leitos pela alta
demanda de pacientes infectados com o vírus da covid-19
não é o único dentre os problemas preocupantes neste
momento de pandemia.
Hospitais e instituições de
saúde espalhadas por todo o
Brasil também lidam com um
novo obstáculo: a busca por
profissionais de saúde qualificados para atuar nas UTIs.
Embora a área siga contratando profissionais, o foco
atual está na busca de mão de
obra qualificada para atuar
em UTIs, resultando em uma
demanda superior de vagas
em relação aos profissionais
aptos para atuar.
“Para amenizar essa questão tão preocupante, houve
uma diminuição da rigidez
nos processos de seleção. As
provas técnicas, em que antes
o crivo era oito, por exemplo,
têm um crivo de nota seis
hoje, justamente porque faltam profissionais de saúde”,
afirmou a superintendente de
Recursos Humanos Gabriela
Mative.
Segundo um levantamento
do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), realizado
em maio de 2020, o déficit
de enfermeiros e técnicos de
enfermagem especializados

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

em UTI, durante o período
inicial da pandemia, já estava
em torno de 17 mil em todo
o País.
Para alguns hospitais, a alternativa encontrada, durante
a pandemia, foi a de efetivar
os temporários e submetê-los
a um treinamento para qualificação. “O investimento na
efetivação faz com que esses
profissionais passem por um
programa de integração intensiva da equipe e se tornem aptos a exercer um trabalho na
UTI de forma mais preparada
para lidar com os desafios do
dia a dia”, disse Gabriela Mative.
JORNADA DUPLA E CANSAÇO EXTREMO - A falta de
profissionais de saúde afeta também a rotina dos já
empregados. Segundo a superintendente de Recursos
Humanos, a carência de mão
de obra faz com que os colaboradores aumentem sua jornada de trabalho, chegando a
dobrar turnos.
“Por eventualmente já terem outro emprego, alguns
deles passaram a trabalhar
em duplas jornadas. Isso explica o nível de cansaço e estresse aos quais são acometidos”, concluiu a profissional
de Recursos Humanos.
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RAÍZES DO INTERIOR

Fórum da Microrregião Turística debate ações
Entre os participantes deste encontro virtual estavam representantes dos municípios de Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista
A primeira reunião virtual
do ano de 2021 a fim de debater e sincronizar ações turísticas entre Tatuí, Boituva, Cesário Lange, Quadra, Pereiras,
Laranjal Paulista, Porangaba,
Jumirim, Torre de Pedra e
Cerquilho, que são os 10 municípios que fazem parte da
microrregião turística, ocorreu na quinta, 18 de março.
Vale ressaltar que a Microrregião Turística Raízes do
Interior Paulista existe desde 2017 e foi concebida em
consonância com a Portaria
205/2015, do Ministério do
Turismo.
Dentre os assuntos em
pauta desta reunião, tiveram
a apresentação do relatório
da última reunião realizada
em 2020; os impactos no tra-

Divulgação PMJ

Encontro online contou com representantes de 10 municípios
de turístico em cada município da microrregião turística
e perspectivas do setor de
turismo e eventos pós-pan-

SAÚDE PÚBLICA

demia; pesquisa online para
preenchimento de cada município da microrregião sobre a retomada do turismo

pós-pandemia; e, por fim, os
comentários e informações de
interesse turístico aos municípios da microrregião.

Participaram desta primeira reunião virtual, o interlocutor da Microrregião Turística
Raízes do Interior Paulista e
secretário de Esporte, Cultura,
Turismo, Lazer e Juventude
de Tatuí, Cassiano Sinisgalli;
o vice-interlocutor da microrregião e secretário de Cultura
e Turismo de Laranjal Paulista, Fúlvio Antonio Scarme;
a secretária da microrregião
e servidora da Prefeitura de
Cesário Lange, Camila de Fátima Antunes Vasconcellos; o
secretário de Eventos, Juventude e Turismo de Boituva,
Felippe Henrique Vidal Soares
Ribeiro; o secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer
de Jumirim, Daniel Moura; a
diretora de Cultura e Turismo de Porangaba, Saleti Bar-

reto de Abreu; o servidor da
Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer de Cerquilho, Billy
Comin Calligaris; o servidor
da Prefeitura de Torre de Pedra, Rafael de Souza Martins;
a consultora de Turismo da
Prefeitura de Torre de Pedra,
Milene Moreira; e os turismólogos da Prefeitura de Tatuí,
Jean Vinicios Sebastião e Rafael Halcsik Coutinho.
O interlocutor da microrregião, Cassiano Sinisgalli,
conduziu a pauta da reunião
dando as boas-vindas aos gestores das cidades e comentou,
ainda, a importância destas
localidades se prepararem
para a posterior retomada dos
serviços turísticos e dos eventos que ajudam a impulsionar
a economia dos municípios.

EM TIETÊ

Tietê, Cerquilho e Jumirim
Prefeito e presidente do Poder Legislativo alinham ações
registram 43 casos de dengue em encontro no Paço Municipal
A pandemia da covid-19
continua sendo motivo de enfrentamento dos governos e
repercutida na mídia, mas a
luta contra a dengue, um mal
que assola o Brasil há décadas,
ainda permanece, pois os casos não deram trégua.
Para se ter ideia, Tietê, Cerquilho e Jumirim, juntos, registraram, de janeiro a março
de 2021, 43 casos da doença.
Laranjal Paulista não havia divulgado números da dengue
até o fechamento desta edição.
Em Tietê, a chefe do Departamento de Vigilância em
Saúde, Marina Veloso Meneguette, informou que o município havia notificado 65 casos suspeitos, sendo 10 deles
descartados, 22 confirmados
e 33 aguardam resultado de
exames. O número de casos
importados e os contraídos no
próprio município (chamados

autóctones) não foi divulgado.
Em Cerquilho, a Secretaria
Municipal de Saúde revelou
que o município tem 65 casos
suspeitos, com 43 descartados, 20 casos positivos e dois
à espera de resultado.
No município vizinho de
Jumirim, um único caso de
dengue foi registrado, sendo o
mesmo importado.
Vale lembrar que os primeiros sintomas da dengue
geralmente são pouco específicos e incluem febre alta e mal
estar geral, que surgem cerca
de três dias após a picada do
mosquito Aedes aegypti.
A única forma de combater a doença é não deixar água
parada em recipientes como
pneus e vasos de plantas, pois
estes objetos com acúmulo de
água servem como criadouro
para o mosquito transmissor
da dengue.

Com objetivo de unir esforços para tratativas de situações importantes para Tietê,
inclusive para alinhar resolução de problemas enfrentados
pelo município, sobretudo, referente à pandemia, o prefeito
Vlamir Sandei (PSDB) e o presidente da Câmara Municipal,
Alfredo Melaré Neto (PL) estiveram juntos na quarta, 24 de
março.
“O bom relacionamento
com o presidente Alfredo Melaré está proporcionando um
diálogo contínuo, aberto e
franco, que só agrega para a
construção de uma cidade melhor e de ações políticas sadias
que engrandecem a democracia e o respeito às instituições
e a população”, destacou o
prefeito.
EM JUMIRIM - Na última
sessão ordinária do mês, realizada na segunda, 22 de março,

Divulgação PMT

Reunião entre Vlamir Sandei e Alfredo Melaré Neto
ocorreu na quarta, 24 de março
na Câmara Municipal, foi apresentado o Projeto de Lei (PL)

17/2021, de autoria do Poder
Executivo, que dispõe sobre

a abertura de crédito adicional especial no orçamento de
2021. O PL segue em tramitação na Câmara.
Também houve Votos de
Pesar dirigidos à família de
Antônio Dias Magalhães, que
faleceu em 7 de março, em
Tietê, tendo seu corpo velado
na Câmara de Jumirim.
Os autores foram os vereadores Felipe Motta e Silva (PV),
João Batista da Silva (PTB), José
Ricardo Gonçalves Cruz (PTB),
Marcone de Jesus Santos (PV),
Maurício Bertola (DEM), Paulo
Roberto Lincoln Amaral (DEM),
Richard Civitella (DEM), Robson Souza Andrade de Jesus
(PTBV) e Túlio Benetom (DEM).
Vale lembrar que a próxima sessão ordinária da Câmara de Jumirim ocorrerá na segunda, 5 de abril. Já em Tietê,
o Poder Legislativo tem sessão
ordinária em 6 de abril.
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EM BRASÍLIA

Vlamir Sandei reúne-se com ministro da Educação
Encontro tratou da Educação Básica, perspectivas com o novo Fundeb, convênios e as ações para garantir avanços diante da pandemia
O prefeito de Tietê, Vlamir
Sande (PSDB), esteve no Ministério da Educação, em Brasília,
na sexta, 19 de março, a convite de lideranças do Governo Federal, para participar de
reunião que contou com um
grupo seleto de prefeitos de
determinadas regiões do Estado de São Paulo.
De acordo com Vlamir Sandei, a pauta principal do encontro foi a Educação Básica
nacional, perspectivas com o
novo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), convênios e as
ações para garantir avanços na
Educação diante da pandemia
e parcerias que consolidem a
Educação nos municípios.
Em nota oficial, Vlamir

Sandei relatou estar grato pelo
convite e pelo reconhecimento
do próprio ministro da Educação, Milton Ribeiro, quanto aos
índices conquistados no último exame nacional do Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb) do município de
Tietê.
Vale lembrar que, em Tietê, a secretária municipal de
Educação é a professora Nilza
Bernardo Coutinho, formada
em Química pela Faculdade
de Ciências e Letras de Avaré
e licenciada em Pedagogia pela
Universidade Nove de Julho,
de Botucatu, com especialização em Pedagogia Escolar,
Supervisão, Orientação e Administração.

Divulgação PMT

EM JUMIRIM

Entrega dos kits começa
nesta segunda

Prefeito Vlamir Sandei e o ministro Milton Ribeiro

Em Jumirim, de 29 de março a 1º de abril, a Secretaria
de Educação fará a entrega do
kit merenda, ovo de Páscoa e
material escolar do primeiro
bimestre do ano letivo.
Na segunda, 29 de março,
das 7h30 às 16h30, haverá entrega para os 7º, 8º e 9º anos
da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) “Governador Mário Covas Junior” e para
o Maternal 2 da Emeb “Laerte
Adelson Tezotto”.
Na terça, 30 de março, em

mesmo horário, será a vez dos
alunos dos 4º, 5º e 6º anos da
Emeb “Mário Covas” e do Maternal 1 da Emeb “Laerte”.
Na quarta, 31 de março,
das 7h30 às 16h30, ocorrerá
entrega para estudantes dos
1º, 2º e 3º anos da Emeb “Mário Covas” e para os Berçários
1 e 2 da Emeb “Laerte”.
Na quinta, 1º de abril, das
7h30 às 16h30, terá entrega
para os matriculados na Educação Infantil da Emeb “Mário
Covas”.

EM CERQUILHO

NESTE ANO

Reunião trata de medidas sanitárias e da retomada
da Campanha Carrinho Solidário

Banco do Povo libera mais de
R$490 mil em empréstimos

A Prefeitura de Cerquilho,
através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, reuniu na data de ontem
e hoje, 25 e 26 de março, representantes de minimercados,
mercados e supermercados
da cidade para tratar sobre a
intensificação dos protocolos
sanitários dos estabelecimentos em questão.
Este encontro foi conduzido pelo secretário municipal
Amilton Lourenço e pela gestora da Assistência Social, Silvana Schiavi.
Considerando o movimento nesses locais, a preocupação é de evitar condições favoráveis para a circulação do
vírus, por isso, a necessidade
de reforçar ações para impedir
aglomerações e padronizar as
medidas sanitárias.
Durante a reunião, houve a
divulgação dos dados da Campanha Carrinho Solidário, que
ocorreu em 2020, em parceria

Divulgação PMC

Foi pedido na reunião novo apoio dos supermercados
junto à Campanha Carrinho Solidário
com os mercados e seus clientes. Tal iniciativa arrecadou
mais de três toneladas de alimentos, o que permitiu a montagem de aproximadamente
150 cestas, sendo toda esta
doação registrada e acompanhada pelo Ministério Público,

dando total transparência a
essa ação solidária, segundo a
Prefeitura.
Apesar do resultado, devido à grande procura neste ano,
foi feito o pedido para que os
estabelecimentos prossigam
com a campanha novamente.

Confira os protocolos firmados nesta reunião:
•Permitida a entrada de
30% da lotação máxima de
cada estabelecimento;
•Proibida a entrada de
crianças menores de 12 anos;
•Horário exclusivo para
idosos , das 7 às 8 horas;
•Organização e sinalização
de filas internas e externas
com pelo menos 1,5 metro de
distância entre as pessoas;
•Higienização
constante
de carrinhos, cestas, caixas,
máquinas de cartão e afins;
•Disponibilização de produto para higienização das
mãos para os clientes;
•Proibir o consumo de
qualquer alimento ou bebida
no local;
•Todo atendimento deve
ocorrer obrigatoriamente com
funcionários e clientes utilizando máscaras.
•Apoio à Campanha de doação Carrinho Solidário;

A parceria entre o Governo
Estadual e a Prefeitura de Cerquilho, através do Banco do
Povo Paulista, oferece linhas
de crédito especiais para auxiliar as empresas no enfrentamento dos impactos financeiros nesta pandemia.
Segundo o Poder Executivo
cerquilhense, apenas nos três
primeiros meses deste ano
R$491 mil foram liberados em
crédito. No ano passado, a liberação somou R$2 milhões e
atendeu 140 empresas.
Atualmente, as linhas oferecidas são: Empreenda Rápido, Empreenda Rápido Mulher
e Linha Emergencial - Setores
Vulneráveis, englobando bares e restaurantes, academias
e setor de beleza, comércio e
atividades imobiliárias, cultura e economia criativa e hotéis
e turismo. Os prazos para pagamento podem se estender
até 48 meses, dependendo da
linha de crédito com prazos de

carência de até 90 dias.
Mediante análise de crédito
e comprovação de endereço,
poderão realizar os empréstimos pessoas jurídicas de micros e pequenos negócios formais (MEI, ME, Ltda., Eireli) e
também microempreendedores urbanos e rurais, inclusive
do setor informal.
“Estas novas condições do
Banco do Povo vão auxiliar
os empreendedores e comerciantes da cidade. Vale a pena
conferir, já que os juros são os
mais baixos do mercado atualmente”, destacou o prefeito
Aldo Sanson (PSDB).
Para mais informações,
entre em contato pelo (15)
3284-4506 ou pelo e-mail cerquilho@bancodopovo.sp.gov.
br. O Banco do Povo Cerquilho
fica na Secretaria do Trabalho
e Desenvolvimento Econômico, localizada na rua Duque de
Caxias, 200, no Jardim Esplanada.-
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CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO

Prefeituras do interior instalam barreiras sanitárias
A partir de hoje, 26 de março, até 4 de abril, agentes públicos identificados solicitarão a parada de veículos e realizarão o rastreamento clínico
Fotos divulgação Prefeituras

Em Tietê, reunião com o prefeito, os secretários e
as forças de segurança definiram estratégias
Na tentativa de conseguir
frear a contaminação pelo
novo coronavírus em São Paulo, a maior cidade do País, o
prefeito Bruno Covas (PSDB)
antecipou cinco feriados. Entretanto, por precaução, prefeitos do interior do Estado
resolveram criar barreiras sanitárias, caso os municípios
recebam turistas da capital.
Os dois feriados municipais deste ano (Corpus Christi
e Dia da Consciência Negra) e
os três de 2022 (os mesmos e
o Aniversário da Cidade) serão movidos para 26, 29, 30,
31 de março e 1º de abril. Somando-se o feriado nacional
da Paixão de Cristo (2 de abril),
serão 10 dias de folga em que
os paulistanos devem perma-

necer em casa.
Em Tietê, na terça, 22 de
março, o prefeito Vlamir Sandei (PSDB); o secretário de Saúde e Medicina Preventiva, Pedro
de Paludeto Pasin; o secretário
de Trânsito e Segurança, Nilson Bertola; o comandante do
Pelotão da Polícia Militar de
Tietê, 1º sargento PM Rodrigo
Gonçalves; e o comandante da
Guarda Civil Municipal (GCM),
Wagner Scorsato, discutiram a
criação de barreiras sanitárias
nas entradas da cidade durante o período de antecipação de
feriados na capital paulista,
que vai de hoje, 26 de março,
até 4 de abril.
Em Cerquilho, também
ocorrem as barreiras sanitárias
nas vias e rodovias de acesso

Em Cerquilho, há o rastreamento clínico,
incluindo aferição de temperatura corporal
ao município. Na ocasião, os
agentes públicos identificados
solicitam a parada de veículos e realizam o rastreamento
clínico, incluindo aferição de
temperatura corporal de motoristas e passageiros.
Caso a pessoa rastreada
apresente suspeita de infecção
pela covid-19, será encaminhada para unidade de atendimento específica, para ser
assistida e evitar a possível
propagação da doença.
Outros municípios da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) também realizam as
barreiras sanitárias, em uma
força tarefa regional no enfrentamento ao alto número
de infecções pela doença. Outra decisão em comum entre

as cidades é de não alterar os
feriados previstos em seus respectivos calendários.
Em Laranjal Paulista, a retomadas das barreiras sanitárias na entrada do município
ocorreram já no sábado, 20 de
março, devido ao agravamento
da pandemia, com o aumento
do número de pessoas infectadas e mortes em todo o País.
Nas barreiras sanitárias, a
Guarda Civil Municipal (GCM)
e as equipes da Secretaria de
Saúde medem a temperatura
de quem ingressara no município e averigua o uso de máscaras. A medida visa manter o
controle epidemiológico dos
turistas e imigrantes das capitais e de outros municípios
que anteciparam feriados.

CORONAVÍRUS

LARANJAL PAULISTA

Instalado um Centro
Exclusivo de Atendimento

Município adquire novos
insumos para a UTI

Em Laranjal Paulista, na última semana, criou-se um Centro de Atendimento Exclusivo
para atendimento a pacientes
com o novo coronavírus.
O espaço fica na atual sede
da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente,
o qual foi adaptado para atender às necessidades de saúde.
De acordo com a Prefeitura
de Laranjal Paulista, o objetivo
da instalação do centro exclusivo é separar o atendimento
de pacientes com outras enfermidades do Posto de Saúde
Central e ampliar a capacidade dos casos suspeitos de covid-19.

Depois de diversas reuniões online e tratativas com
o Governo do Estado de São
Paulo, o município de Laranjal Paulista conseguiu adquirir
os insumos necessários para
a manutenção da Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) da Covid-19.
Ontem, 25 de março, o
prefeito dr. Alcides de Moura Campos Junior anunciou a
compra dos anestésicos e kits
de intubação. “O grave risco de
desabastecimento foi superado. Nossa meta agora é investir na qualidade do tratamento
e na recuperação dos pacientes internados, tanto na unida-

Além disso, ainda segundo
a Prefeitura, a estratégia é criar
um centro logístico composto
pelo Posto Central de Saúde, o
Ambulatório Covid, o Ginásio
de Esportes, que tem sido utilizado como local de vacinação,
e o Laboratório Municipal.
Todo o trabalho é realizado no mesmo quarteirão e de
forma integrada para agilizar
todos os processos (coleta de
exames, agilização dos resultados e início do tratamento),
para minimizar os casos e internação diante da ocupação
máxima de leitos ambulatoriais e da UTI Covid no município e região.

de de terapia intensiva, quanto
na enfermaria”, explicou.
Dr. Alcides destacou também que não há risco de desabastecimento de oxigênio e
que os estoques são suficientes, já que foram enviados 10
concentradores (miniusinas de
oxigênio) e diversos torpedos
para a Santa Casa local.
A Prefeitura montou a estrutura da UTI comprando
equipamentos novos e de ponta. “Já entregamos um aparelho de raio-X digital, com imagens de maior qualidade das
vias respiratórias. Já estamos
em tratativas para vinda da tomografia”, finalizou.

MEDIDAS MAIS RÍGIDAS

Laranjal Paulista permanecerá em lockdown até 4 de abril
Pelas redes sociais, o prefeito de Laranjal Paulista dr.
Alcides de Moura Campos Júnior (PSD), publicou na terça,
23 de março, um vídeo anunciando que decretou medidas
mais rígidas de isolamento, o
chamado lockdown, de hoje,
26 de março, até 4 de abril.
Segundo o chefe do Poder
Executivo, a decisão busca evitar o aumento de casos de covid-19 no município.
Ainda de acordo com dr.
Alcides, embora o problema
com os insumos para o tra-

tamento de pacientes com o
coronavírus tenha sido resolvido, esta ação é de extrema
necessidade neste momento.
O que também motivou a
determinação do dr. Alcides
foi a decisão da Prefeitura de
São Paulo em decretar feriado
prolongado na próxima semana, bem como o fechamento
das praias no litoral, uma vez
que o chefe do Poder Executivo teme que possa haver uma
migração de pessoas para o interior durante o período.
No vídeo, dr. Alcides afir-

mou que o sistema de saúde
da região entrou em colapso
e que, em Laranjal Paulista, há
100% de ocupação em leitos de
Unidade de Terapia Intensiva
UTI) e enfermaria.
“Eu não tive outra alternativa a não ser decretar o lockdown de 26 de março a 4 de
abril. Trata-se de uma atitude
extrema que eu jamais pensei
em tomar e não queria tomar,
mas chegou o momento de lutar pela vida e pela saúde. Eu
peço a colaboração e a compreensão de todos, nos ajude a

combater esta doença. Juntos,
nós vamos vencer e lutar pela
vida”, completou o prefeito.
Até o fechamento desta
edição, Laranjal Paulista contabilizava 2.488 casos e 27
mortes confirmadas pelo novo
coronavírus. Vale lembrar que
tanto dr. Alcides quanto a sua
esposa foram diagnosticados
com a covid-19. O prefeito
precisou ser levado para um
hospital da capital, onde ficou
internado, respirando com a
ajuda de aparelhos durante 10
dias.

Laranjal Paulista retomou o serviço da barreira
sanitária já no sábado, 20 de março

CONTÁGIO MAIS RÁPIDO

Tietê registra 1º caso da
nova variante da covid-19
Adriano Bocão

Município foi notificado sobre o vírus
na segunda, 22 de março
A nova variante do coronavírus, conhecida como P1
ou variante de Manaus, a qual
possui contágio mais rápido,
foi identificada no município
de Tietê, conforme divulgou
a Vigilância Epidemiológica
local, na segunda, 22 de março, após receber a notificação
do Estado. Trata-se de uma
mulher, que foi diagnosticada
com o vírus em fevereiro deste
ano, mas por conta da gravidade do caso, precisou ser transferida para Sorocaba, onde,
após exames, confirmou-se o
diagnóstico de P1.
Segundo autoridades epidemiológicas, a variante de
Manaus, que possivelmente
emergiu na capital do Amazonas no fim do ano passado,
pode ser capaz de driblar o
sistema imune de indivíduos
já infectados pela covid-19
e causar uma nova infecção,
conforme aponta uma pesquisa sobre a nova variante. “Essa
nova variante pode infectar
mesmo quem já tem anticorpos contra o novo coronavírus
depois de uma primeira infec-

ção natural”, revelou a imunologista Ester Sabino, professora do Instituto de Medicina
Tropical da Universidade de
São Paulo (USP) e uma das coordenadoras do trabalho.
A nova variante é apontada como uma das causas do
colapso do sistema de saúde
de Manaus no início deste ano,
quando a capital do Amazonas sofreu uma falta de oxigênio nos hospitais devido à explosão de casos novos, o que
provocou a morte de pacientes
nos leitos.
Segundo especialistas, a
cepa já se espalhou para ao
menos seis Estados e chegou
a outros países, como o Reino
Unido, onde uma outra variante também mais transmissível
causou uma explosão de casos
no fim do ano passado.
Portanto, neste momento,
a recomendação das autoridades é que os cuidados sejam
redobrados, com uso de máscara, lavagem constante das
mãos, distanciamento social,
e, se possível, permanecer em
casa.
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Vino di Vita

Chocolate e mais chocolate pra você.
Todos os chocolates com:
15% desconto no débito ou dinheiro.
7% desconto no crédito.
Só delícias. Aproveite.
Válido enquanto durarem os estoques!

EM REUNIÃO VIRTUAL

Prefeitos discutem medidas de enfrentamento
Nesta semana, os chefes do Poder Executivo de Tietê e Laranjal Paulista debateram propostas com o secretário estadual Marco Vinholi
No domingo, 21 de março, o secretário estadual de
Desenvolvimento
Regional,
Marco Vinholi, convocou os
prefeitos Vlamir Sandei (Tietê)
e dr. Alcides de Moura Campos Junior (Laranjal Paulista),
bem como demais líderes municipais, para reunião virtual
sobre medidas para frear as
contaminações pelo novo coronavírus no interior paulista.
Com as taxas de ocupação
hospitalar pública e privada
em alta e o aumento significativo do número de infectados
e de mortes, a situação requerer total atenção e sintonia
entre os Governos Estadual e
Municipal.
Durante o encontro online,
o prefeito de Tietê relatou que
as constantes chamadas do
Governo Estadual visam assegurar o equilíbrio da aplicação
das restrições de combate à
proliferação da covid-19, de
forma homogênea em todos
os municípios paulistas.
“Os gestores municipais
reforçaram a importância da
união para as novas tratativas
nas ações coletivas para o enfrentamento à pandemia. Os
municípios que compõe a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) estarão em alerta, no
período em que a capital antecipar feriados, para a contenção de abusos e aglomerações,
caso venha realmente ocorrer”, afirmou Vlamir Sandei.
Mesmo em período de
recuperação da covid-19, o
prefeito de Laranjal Paulista
participou da mesma reunião

Fotos divulgação

PANDEMIA

Municípios decretam ações
para reforçar combate

Vlamir Sandei, prefeito de Tietê
online com o secretário estadual de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi, e, na
ocasião, solicitou novas medidas de enfrentamento ao coronavírus.
Dr. Alcides requereu uma
barreira sanitária da Polícia Militar na Rodovia Castelo Branco (SP-280), durante os dias de
feriados antecipados na cidade de São Paulo. Na ocasião,
também expôs a situação de
superlotação da Santa Casa local e dos hospitais da região,
bem como tratou sobre a falta
de insumos e medicamentos
para os pacientes intubados
no interior do Estado.
Além da alta de preços,
esse tipo de medicação não
vem sendo encontrada no
mercado e os estoques só têm
capacidade para mais sete

Dr. Alcides, prefeito de Laranjal

dias, o que tem preocupado os
Governos Municipais.
Além disso, dr. Alcides
anunciou novas medidas de
combate à pandemia em Laranjal Paulista, como instalação de Centro Exclusivo de
Atendimento a pacientes com
covid-19 e a realização de barreiras sanitárias na entrada do
município.
AQUISIÇÃO DE DOSES
- Na segunda, 22 de março,
o prefeito de Tietê, Vlamir
Sandei (PSDB), participou de
reunião online do Consórcio
Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Consórcio
Conectar), por ter manifestado
interesse e ter cumprido integralmente todas as demandas
necessárias que capacitaram a
cidade de Tietê a fazer parte
do grupo.

Uma das estratégias do
Consórcio Conectar é a aquisição de 20 milhões de doses
de vacinas contra a covid-19,
adquiridas pelas Prefeituras,
para adiantar o cronograma de
imunização em 30 dias, pelo
menos.
A iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) começou a ser desenhada há pouco
menos de um mês, quando
o Supremo Tribunal Federal
(STF) autorizou que o Estados
e os municípios participassem
de negociações para a aquisição de imunizantes contra a
doença.
“O objetivo é que o município de Tietê tenha, em breve, a
maior parte da parcela da sua
população vacinada contra a
covid-19”, afirmou o prefeito
Vlamir Sandei.

O prefeito de Tietê, Vlamir
Sandei (PSDB), publicou na
terça, 23 de março, o Decreto
6.908/2021, o qual dispõe sobre novas medidas para conter
a disseminação da covid-19.
Além das restrições já
dispostas no Plano São Paulo
das atividades essenciais, em
Tietê, ficou determinado que
os supermercados, mercados,
mercearias, lojas de conveniências e similares funcionem
até às 20 horas, com capacidade reduzida de 30%.
Já as farmácias e drogarias deverão trabalhar com
capacidade reduzida de 30%,
bem como permanecem obrigatórios o uso de máscaras, a
disponibilização de álcool gel
e medidas de distanciamento
social.
Em Jumirim, o prefeito Daniel Vieira (DEM) emitiu o Decreto Municipal 1.773/2021,
com medidas sanitárias a fim
de frear os casos de infecção.
Com a possibilidade de ser
prorrogado, o decreto é válido
de 25 de março até 4 de abril
e proíbe a pesca turística às
margens do Rio Sorocaba, no
município, sob pena de multa de R$1 mil, a fim de evitar
aglomeração e a migração para
fins de turismo.
Proíbe, ainda, a locação de
chácaras para fins de recrea-

ção, sob pena de multa de R$1
mil por dia de locação em face
do proprietário do imóvel.
Os locais excepcionados
como serviços essenciais,
como mercados, agropecuárias com vendas de rações,
floriculturas com vendas de
insumos, padarias, açougues,
farmácias, postos de gasolina,
bancos e casa lotérica, deverão
intensificar a higienização dos
seus espaços, controlar o fluxo
de pessoas e fornecer álcool
gel 70% aos clientes.
Em Jumirim, não será permitida a permanência de mais
de 10 clientes dentro dos mercados nem a entrada de crianças, devendo entrar apenas
um membro de cada família,.
Na entrada dos mercados
deve ocorrer a aferição de temperatura, bem como higienização com álcool gel em cada
carrinho ou cesta de compras
do cliente que for adentrar no
estabelecimento.
Em Cerquilho, o prefeito
Aldo Sanson (PSDB) autorizou
a ampliação de leitos covid na
Santa Casa; a compra de mais
equipamentos
hospitalares
em parceria com empresários
da cidade; o fechamento do
Parque dos Lagos para evitar
aglomerações e o atendimento
e entrega de cestas de alimentos para famílias necessitadas.

VACINÔMETRO

Novos lotes de vacinas chegam para que imunização prossiga
Números atualizados do
Vacinômetro, divulgados pelo
Governo do Estado de São
Paulo, apontam que os municípios de Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista seguem avançando na vacinação
contra a covid-19 e que houve
um recebimento de novos lotes dos imunizantes enviados
pelo Governo Estadual.
Destas quatro cidades da
microrregião, até ontem, 25
de março, Tietê era líder de
vacinação com o número de
4.751 pessoas imunizadas
contra a covid-19. Logo atrás,
aparecia a cidade de Laranjal
Paulista com a marca de 3.409
imunizados; já o município
de Cerquilho alcançava 2.926
pessoas e Jumirim, 322.
Segundo anunciado, as
doses de vacinas distribuídas
aos munícipes são da CoronaVac e da Oxford, sendo

priorizados, neste momento,
profissionais da linha de frente e demais pessoas que trabalham na Saúde, bem como
os idosos, conforme o cronograma por idade.
Importante ressaltar, ainda, que os números relacionados a todos os municípios
paulistas podem ser verificados diretamente no site vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.
COMUNICADO - Em Tietê,
a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde e da
Vigilância
Epidemiológica,
informou que na manhã de
hoje, 26 de março, no ginásio
de esportes “Acácio Ferraz”,
na Nova Tietê, houve vacinação da segunda dose.
Para aqueles que tinham a
segunda dose agendada para
23, 24 e 25 de março, ela também foi aplicada hoje, 26 de
março. Também ocorreu a

vacinação para idosos de 69
a 71 anos, divididos em dois
blocos de nascimento, ou seja,
de janeiro a junho e de julho
a dezembro, assim como para
pessoas de 71 anos, nascidas
entre janeiro e junho, na tarde desta sexta, 26 de março.
Para idosos de 71 anos,
nascidos entre julho e dezembro, a imunização ocorrerá na
segunda, 29 de março, das 8
às 12 horas. Para o público de
70 anos, nascidos entre janeiro e junho, o horário será das
13 às 16 horas da segunda, 29
de março.
Para idosos de 70 anos,
nascidos entre julho e dezembro, haverá imunização
na terça, 30 de março, das 8
às 12 horas. Ainda na terça,
ocorrerá vacinação, das 13 às
16 horas, para as pessoas de
69 anos, nascidas entre janeiro e junho.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Governo do Estado estende fase emergencial
contra a covid até 11 de abril
O Governo do Estado de
São Paulo vai prorrogar a fase
emergencial do Plano São Paulo por mais 15 dias, a partir de
hoje, 26 de março.
A medida restritiva, que
inicialmente valeria até a terça,
30 de março, será estendida
até 11 de abril, um domingo. O
anúncio foi feito na coletiva de
imprensa hoje, no Palácio dos
Bandeirantes, pelo governador
João Doria (PSDB) e pelo vice
Rodrigo Garcia (DEM).
Por conta da explosão de
casos e do colapso no sistema
público e particular de saúde,
o Governo do Estado de São
Paulo prorrogou a fase emergencial, que prevê regras mais
rígidas do que a Fase Vermelha
da quarentena, até 11 de abril.
Na avaliação do Centro de
Contingência do Coronavírus,
o período de restrição de circulação de pessoas é essencial para a redução dos altos
índices da pandemia. As duas
últimas semanas registraram

uma queda sutil no crescimento das internações, mas ainda
com escalada de casos e mortes por covid-19.
Na Fase Emergencial, permanecem suspensas celebrações religiosas e esportivas
coletivas presenciais, e uso de
praias e parques. Alguns serviços, que tinham autorização
para funcionar durante este
período também foram proibidos de operar, como lojas de
materiais de construção.
Comércios não essenciais,
como lojas de roupas e restaurantes, só podem operar com
serviço de retirada por delivery (24 horas) ou drive-thru
(das 5 às 20 horas).
BOLETINS - As Secretarias
de Saúde de Tietê, Cerquilho,
Jumirim e Laranjal Paulista divulgaram novo Boletim Epidemiológico com os números da
covid-19.
Até às 13 horas de hoje,
26 de março, Tietê registrava
1.725 casos e tinha 1.610 cura-

dos e 62 em recuperação. A
quantidade de mortes era de
44.
Já Cerquilho acumulava 3.136 casos confirmados,
2.812 curados e 263 em recuperação. O número de mortes
seguia em alta com 61 óbitos.
Em Jumirim, os casos somavam 287 pessoas, tendo
253 curados e duas mortes.
Já Laranjal Paulista registrava 2.634 casos, com 2.271
pacientes curados, 336 em recuperação e 27 óbitos.
Também até a manhã de
hoje, o Estado tinha 69.503 óbitos e 2.280.465 casos confirmados. Deste total, 2.044.235
encontram-se recuperados e
236.230 tiveram alta médica.
Ainda de acordo com o Governo, no Estado, 91,6% dos
leitos seguem ocupados. O
número de pacientes internados é de 30.549, sendo 17.875
em Enfermarias e 12.674 em
Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) dos hospitais paulistas.

Para idosos de 69 anos,
nascidos entre julho e dezembro, será realizadada vacinação na quarta, 31 de março,
das 8 às 12 horas.
A campanha de imunização ocorrerá enquanto durar
o estoque de 880 doses da vacina CoronaVac.
A Secretaria Municipal de
Saúde e a Vigilância Epidemiológica orientaram que,
para idosos acamados entre
72 e 74 anos, deve ser feito
o cadastro na Unidade Básica
de Saúde (UBS) do bairro para
que seja possível a vacinação
na residência.
Mais informações sobre o
cronograma de imunização
de Tietê podem ser obtidas
através do seguinte telefone:
(15)3285-2181.
Já em Cerquilho, a Secretaria Municipal de Saúde e a
Vigilância Epidemiológica co-

municaram que está aberto
o cadastro para a vacinação
contra a covid-19 para as pessoas entre 72 e 74 anos.
Os interessados devem
procurar a UBS de referência e se cadastrar.Outras dúvidas são esclarecidas pelo
(15)3288-4110.
DRIVE-THRU - Com a
previsão de recebimento de
novas doses da vacina contra
a covid-19, Cerquilho organizou mais dois dias de drive-thru para imunizar os idosos
de 69 a 71 anos.
A partir dessa nova faixa
etária, os idosos são cadastrados diretamente no drive-thru
do Centro de Eventos Cidade
das Rosas e dos Tropeiros,
respeitando dia e horário
agendados para a idade.
Na ocasião, pede-se a apresentação de cópia do comprovante de endereço e de

um documento com foto que
contenha o CPF. Quem tiver
condições, pode baixar a ficha
de inscrição no site cerquilho.
sp.gov.br e levar preenchida.
O cronograma em drive-thru acompanhará a seguinte
ordem: neste sábado, 27 de
março, às 9 horas, serão os
idosos previamente agendados e, às 11h30, a segunda
dose das pessoas de 85 a 89
anos que receberam a primeira dose, em 23 de fevereiro, e
de profissionais da saúde que
receberam a primeira dose,
em 24 de fevereiro, também
no Centro de Eventos.
Neste domingo, 28 de
março, às 9 horas, serão vacinados os idosos com 71 anos
completos e, às 12 horas,
aqueles com 70 anos completos. Na segunda, 29 de março,
às 17 horas, que tem 69 anos
completos.
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Ingrid Soares da Silva
completou 24 anos na
sexta, 19 de março,
ao lado dos familiares
e do namorado

Breno Cancian Adorno
completou oito anos no
sábado, dia 20, com os
pais Mauro e Samara
e a irmã Betina

Alexandre Foltram
trocou de idade na
segunda, dia 22, junto
dos pais Edenilson e
Patrícia e da namorada

A esposa, os filhos e a
família parabenizaram
Francisco Corrocher por
mais um ano de vida na
segunda, 22 de março

Sandra Moreira
assoprou velinhas na
segunda, 22 de março,
e recebeu o carinho dos
familiares e amigos

Os parabéns de ontem,
25 de março, foram para
Carlinhos Alves (Brow),
que rasgou velinhas
ao lado dos familiares

Ana Laura Melaré
comemora 23 anos hoje,
26 de março, e brinda a
data com os pais Glauce
e Pedro e o irmão

Antonella Bufon Melaré
completa sete anos hoje,
26 de março, junto dos
pais Alfredo e Miqueli
e de toda a família

Ariane Giovanetti Toschi
aniversaria nesta sexta,
26 de março, na
companhia da filha
Isadora e dos familiares

Arlete Módolo Ruy
troca de idade nesta
sexta, 26 de março, e
comemora com o marido
Laertinho e as filhas

Daniela Toledo rasga
folhinha nesta sexta,
26 de março, junto do
marido Diego, dos filhos
e de toda a família

Luiz Alfredo aniversaria
hoje, dia 26, ao lado da
esposa Raquel e dos
filhos Pedro Henrique,
Luiz Otávio e Maria Luíza

Os pais Xuxinha e
Marcos e a irmã Gabriela
parabenizam Matheus
Toschi pela nova idade
nesta sexta, 26 de março

Toninho Sebastiani
celebra mais um ano de
vida nesta sexta, dia 26,
com a esposa Beth, os
filhos e os netos

Viviane Baccili reúne os
familiares, o namorado e
os amigos para festejar
sua nova idade na
quinta, 26 de março

Betina Cancian Adorno,
filha de Mauro e Samara
e irmã de Breno, faz
dois aninhos neste
sábado, 27 de março

O marido Martinho,
a família e os amigos
enviam os parabéns para
Cida Campos neste
sábado, 27 de março

Fábio Terlizzi aniversaria
neste sábado, dia 27, e
recebe os parabéns da
esposa Elci Godoy, dos
filhos e dos amigos

A mãe Ivete, as irmãs
Micheli e Gisele e toda a
família cumprimentam
Fernando Brunheroto
amanhã, 27 de março

Edison Roberto Jacobson
comemora nova idade
amanhã, 27 de março,
ao lado da esposa Vania,
dos filhos e amigos

Juliano Giacomazzi
assopra velinhas neste
sábado, 27 de março, na
companhia da esposa,
do filho e da família

Lavínia Foltran vira o
calendário neste sábado,
27 de março, junto do
marido César Santarossa
e demais familiares

Leandro Ghizzi Fuzzi
vai trocar de idade
amanhã, 27 de março,
com a esposa Rachel
Benetti e a família

Os pais Luis e Sueli e
familiares parabenizam
Luis Henrique Paladini
pelo aniversário neste
sábado, 27 de março

Luiza Nastaro Vieira
faz seis anos amanhã,
dia 27. Já a mãe Renata
Nastaro assopra velinhas
neste domingo, dia 28

Valéria Salvador
troca de idade neste
domingo, 27 de março,
junto do marido, dos
filhos e dos netos

Priscila Mansani de
Oliveira Viegas recebe os
parabéns do marido, dos
filhos e familiares neste
sábado, 27 de março

Bertinho Dainez celebra
mais um ano de vida
neste domingo, 28 de
março, com a esposa
Lindalva e a filha Mary

Carmen Rose Cancian
brinda a data especial
com os filhos Corali e
Marcel e o genro Tales
neste domingo, dia 28

Cláudia Della Terra
apaga velinhas neste
domingo, 28 de março,
ao lado do marido
Marcelo e dos filhos

Bolo deste domingo,
28 de março, será
para Danilo Silva, que
completa nova idade
junto da filha Ana Luiza

Gustavo Albino rasga
folhinha neste domingo,
dia 28, na companhia da
esposa Isabella e dos
filhos Filippo e Lorenzo

Os filhos Juninho e
Rosana, os netos e
família parabenizam Ilda
Rodrigues Daros neste
domingo, 28 de março

João Carlos recebe
o carinho da esposa
Sandra e dos filhos
Guilherme e Gabriel
neste domingo, dia 28

José Pescantini
comemora mais um ano
de vida neste domingo,
dia 28, ao lado da esposa
Renata e dos filhos

Márcio Uliana troca de
idade neste domingo,
28 de março, junto da
esposa Adicir, das filhas,
dos netos e dos genros
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Raquel Catto Costa
assopra velinhas neste
domingo, 28 de março,
e brinda com a família, o
namorado e os amigos

Ana Laura Ferrari rasga
folhinha na segunda,
29 de março, e recebe
os cumprimentos dos
familiares e amigos

Ana Carolina Morera
brinda aniversário ao
lado do marido, do filho
e familiares na segunda,
29 de março

André Saccon muda de
idade na segunda,
dia 29, junto dos pais
Luís Antônio e Irma e
da esposa Daniele

Os familiares e os
amigos parabenizam
Arrovani Fonseca por
mais um ano de vida na
segunda, 29 de março

Daniele Antunes
aniversaria na segunda,
dia 29, com o marido
Junior e os filhos Pedro
Henrique e João Gabriel

Elaine Oliveira muda
de idade na segunda, 29
de março, na companhia
do marido Ronaldo
França e dos familiares

Os parabéns da segunda,
29 de março, serão para
Gisele Macário, que
aniversaria junto dos
filhos e dos familiares

A esposa Viviane e os
filhos Larissa, Tomaz e
Tom parabenizam Guto
Antunes pelo aniversário
na segunda, dia 29

Melissa Torrezan
Brandão aniversaria na
segunda, 29 de março,
ao lado do marido, do
filho e da família

Suelito Moraes recebe
os parabéns da esposa
Andreia e dos filhos
Henrique, Marcelo e
Fábio na segunda, dia 29

A esposa Alair e os filhos
Fernando, Juliana e
Alexandre felicitam Darci
Schiavi por um ano de
vida na terça, dia 30

Francis Carlos Bergamin
vira o calendário na
terça, 30 de março, na
companhia da esposa
Luciene Xavier e família

Inajara Leme celebra
mais um ano de vida na
terça, dia 30, junto do
marido Eloir Nochelli e
da filha Maria Clara

O marido, familiares e
amigos parabenizam
Jurema Canciam Martin
pelo aniversário na
terça, 30 de março

Paula Luchetti troca
de idade na terça, 30
de março, e recebe as
felicitações do marido
Junior Sá e dos filhos

Patrícia Módolo Calça
assopra velinhas na
terça, dia 30, junto do
marido Fábio e das filhas
Gabriela e Giovana

A esposa Luciana, o filho
Vitor e toda a família
parabenizam Thiago
Cezar Tonon na próxima
terça, 30 de março

Adriana de Nadai Mazzer
vai rasgar folhinha na
quarta, dia 31, ao lado
do marido Tavinho e das
filhas Giovanna e Beatriz

Ana Doriguelo receberá
flores e telefonemas
pela passagem do seu
aniversário na próxima
quarta, 31 de março

Os pais Crau e Ana
Paula e o irmão Pedro
parabenizam Ana Clara
Forlevize pela nova idade
na quarta, 31 de março

Beto Martelini apaga
velinhas na quarta, 31
de março, e recebe o
carinho dos filhos, dos
familiares e amigos

Fernanda Corazolla
vira o calendário na
quarta, 31 de março, na
companhia do marido
Sérgio e da filha Giovana

Lelo Xavier ganhará o
carinho da esposa Flávia
Stefani, da filha, dos
familiares e amigos na
quarta, 31 de março

Lucas Martelini Proença
recebe os parabéns dos
pais Fabiana e Murilo, do
irmão Thomás e família
na quarta, 31 de março

Luigi Lopes Brandolise
vai apagar velinhas na
quarta, dia 31, junto dos
pais Zezé e Marcelino e
do irmão Giovanni

Nivaldo Cisotto recebe
os parabéns do filho
Nivaldo Aparecido e de
toda a família na quarta,
31 de março

Orlando Chrysostomo
brinda nova idade na
quarta, 31 de março, ao
lado da esposa Patrícia,
da filha e familiares

Raquel Modenez muda
de idade na companhia
do marido Mateus,
dos filhos e família na
quarta, 31 de março

Yasmin Alves Chagas
completa 13 anos na
quarta, 31 de março,
com os pais Regiane e
Rodrigo e os irmãos

BODAS

ATÉ 1º DE ABRIL

Elisângela e Marcio

Concurso Fotográfico recebe inscrições

Arquivo familiar

Em Tietê, Elisângela Stievano Zanette e Marcio José Cardia Biscaro festejarão nove anos de casados na quarta, 31 de março, na
companhia da filha Marina.
Da redação do jornal Nossa Folha, seguem os parabéns pelas
Bodas de Pedra da Lua!

A Faculdade Cerquilho
(FAC), que tem como diretora-adjunta Ana Cláudia Leite
Moneia, prorrogou as inscrições do Concurso Fotográfico
“Cerquilho: ontem e hoje”.
O prazo para inscrição foi
estendido e, agora, os participantes terão até a próxima
quinta, 1º de abril, para garantirem vaga por meio do
formulário no https://forms.
gle/KzoKREiaAEyCa6wb8.
Vale lembrar que a participação neste concurso fotográfico é gratuita e aberta ao
público em geral. Quem levar
o 1º lugar desta competição
ganhará uma bolsa de 100%
em uma capacitação de 40 horas da FAC, a escolha do ganhador!
CONVITE - Com os temas
saúde mental e advocacia moderna, a Faculdade Cerquilho

(FAC) realiza neste sábado,
27 de março, a partir das 10
horas, via Google Meet, Rodada de Conversas com Gabriela
Carletto, psicanalista clínica,
doutoranda em Psicologia e
autora do livro “Uma Nova
Maneira de Viver”, e também
com Marlon Luiz Garcia Livramento, advogado e especialista em Direito Processual.
Para mais informações, os
telefones são (15)3284-1775
e (15)99806-5895 (WhatsApp).
VOCÊ SABIA - Hoje, a FAC
oferece os cursos de Direito,
Enfermagem, Psicologia, Engenharia Civil e Odontologia,
estando todos autorizados
pelo Ministério da Educação
(MEC). Além disso, abriu a primeira turma de Pós-graduação em Enfermagem Forense,
com apoio da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense.

Divulgação

16 Sexta-feira, 26 de março de 2021

Nossa Folha . 61 anos

CANCIONEIRO DOS RIOS

Gê Tock e Sartório gravam às margens do Rio Tietê
Apresentação compõe a série do projeto que une música e meio ambiente, contemplado no edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc 39/2020
Fotos Maurício Fray / Plinio PB

O guitarrista de Tietê, Gê
Tock, foi a atração do projeto Cancioneiro dos Rios,
em show que uniu música
e consciência ambiental. A
transmissão teve seu lançamento ontem, 25 de março,
no YouTube e pode ser assistida por meio do link youtube.com/marciosartorio.
Este material audiovisual
gravado às margens do Rio
Tietê teve como anfitrião o
músico e compositor Marcio Sartório. A apresentação
compõe a série do projeto
Cancioneiro dos Rios, contemplado no edital Proac
Expresso Lei Aldir Blanc
39/2020 - Produção e temporada de espetáculo de música
com apresentação online, e
apresentado pelo Ministério
do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo
do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa.
O projeto foi idealizado
por Sartório e reúne, ainda, a
gravação de espetáculos mu-

Atração artística online pode ser conferida
no canal do YouTube
sicais em outras cinco cidades do Estado de São Paulo.
As gravações ocorreram graças a uma Kombi, que funcionou como um estúdio ao
estar estacionada às margens
de conhecidos rios paulistas
que serviram como cenário.
Ao todo, a equipe da Empório Produções, a bordo da

famosa Kombi Alzira, como
o veículo é carinhosamente chamado, rodou mais de
2.700 km no interior e no litoral do Estado. O resultado
é um show com uma hora de
duração para cada cidade,
exibido primeiramente no
YouTube e nas redes sociais
do idealizador Marcio Sartó-

Rio Tietê foi palco para uma gravação dos
artistas Marcio Sartório e Gê Tock
rio, que é ainda o anfitrião da
produção, ao apresentar músicas e acompanha - ora no
violão, ora no bate-papo - um
músico local convidado.
“O projeto Cancioneiro
dos Rios vem para valorizar
esse envolvimento e a importância da música para o ser
humano, assim como os rios,

que trazem vida, beleza, histórias e tantas outras inspirações para os compositores”,
afirmou o idealizador.
PROGRAMAÇÃO - O concerto com Filpo Ribeiro, de
Iguape, nas proximidades do
Rio Ribeira de Iguape será o
próximo da lista e será apresentado na quinta, 1º de abril.

O encerramento do projeto ocorrerá na quinta, 8 de
abril, quando a atração será o
show gravado em Piracicaba,
às margens do manancial que
dá nome à cidade. O convidado será o guitarrista Wil Bordieri e a apresentação comemora os 25 anos de carreira
de Marcio Sartório, músico
bastante conhecido e respeitado na cena piracicabana e
também em outras cidades
do interior.
O projeto conta, ainda,
com produção executiva e direção artística de Marcio Sartório; direção de fotografia
de Maurício Fray; produção e
edição de vídeo de Maurício
Fray e Plinio PB (Waves Pro) e
engenharia de som e finalização de áudio de Felipe Romano Cogo.
A trilha sonora fica a cargo de Marcio Sartório; o assistente de produção é o Wil
Bordieri; a produção de conteúdo de Plinio PB; e a assessoria de imprensa do jornalista Rafael Bitencourt.

EVENTO BENEFICENTE

Divulgados os sorteados da 2ª Campanha Premiada
Fotos divulgação

Aparecida Rossit
Sotiro, por meio da sua
representante, levou
R$8 mil para a casa

Olívia de Nadai foi a
ganhadora dos R$6mil,
com prêmio entregue
para sua representante

Representante de
Antonio Gardenal,
ganhador dos R$3mil

Marco Antonio Santos
foi o contemplado
com os R$2mil

José Carlos Siqueira
ficou com o prêmio
de R$1mil

David Cuba - ganhador
do prêmio-extra de
R$500

Celso de Carvalho ganhador do prêmioextra de R$500

Nelson Pizol Filho ganhador do prêmioextra de R$500

W H AT S A P P

(15)3282-5133

No domingo, 21 de março,
ocorreu o sorteio ao vivo online da 2ª Campanha Premiada
em prol do Hospital de Câncer
de Jaú, da Santa Casa de Misericórdia de Tietê e da Associação Viva a Vida de Tietê, uma
vez que o evento presencial
teve que ser cancelado devido

à fase emergencial do Plano
São Paulo.
Na página Merchandising
Productions, no Facebook, foram sorteados: Maria Aparecida Rossit Sotiro (R$8 mil), Olívia de Nadai (R$6 mil), Antonio
Gardenal (R$3. mil), Marco Antonio Santos (R$2 mil) e José

Carlos Siqueira (R$1 mil). Vale
ressaltar que o ganhador Antonio Gardenal doou R$500 do
seu prêmio para a campanha.
Neste mesmo dia também
ocorreu sorteio de prêmios extras de R$500, cujos ganhadores foram: David Cuba, Celso
de Carvalho, Ronaldo Baião,

Vivian Cristina da Silva e Nelson Pizol Filho (Bodão).
O Sindicato Rural de Tietê,
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tietê e toda a
Comissão Organizadora parabenizam aos ganhadores e colaboradores da 2ª Campanha
Premiada.
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Saiba quem foi o tieteense Tenente Gelás
Recém-formado em Farmácia, se encontrava em Paris, na França, em estudos de aperfeiçoamento, quando estourou a Primeira Guerra Mundial
Nascido em 24 de abril de
1890, em Tietê, Gustavo Gelás
era filho do venerado francês
Pedro Francisco Gelás, que
trabalhou em Tietê como administrador da Fazenda da
Baronesa, de propriedade de
Paulina de Souza Queirós,
onde o menino nasceu.
Segundo pesquisa de Benedicto Pires de Almeida (Zico
Pires), embora sendo filho de
pais franceses, Tenente Gelás
optou pela nacionalidade brasileira. Alguns anos mais tarde, seus pais deixaram Tietê
e retornaram para São Paulo,
onde ele fez o curso primário
e, em seguida, cursou a Escola
de Farmácia. Recém-formado,
Tenente Gelás se encontrava
em Paris, na França, em estudos de aperfeiçoamento, quando estourou a Primeira Guerra
Mundial.
As repercussões do conflito refletiam em todo o mundo,
e aquém do Oceano Atlântico,
no Brasil. De São Paulo partiram milhares de voluntários e
reservistas dos exércitos ingleses e franceses. O brio nacional
havia sido ferido. Declarada a
guerra, Gustavo Gelás, como
bom filho de gaulês, apresen-

Arquivo Nossa Folha

Tenente Gelás faleceu em 15 de maio de 1922,
em Marrocos
tou-se como voluntário e, por
ser estrangeiro, foi engajado
no regimento da “Legião dos
Estrangeiros”.
Dotado de magnífico físico,
ardoroso e audaz, distinguiu-se desde logo dos seus com-

panheiros de armas, chamando para si a atenção de seus
superiores, que nunca mais
perderam de vista aquele rapaz de cabeleira ruiva, nascido
em longes terras, que afrontava impavidamente a morte

pela França, com um heroísmo
que tinha algum de tanto selvagem.
A entrada do Brasil na
guerra veio ainda mais aumentar o ardor combativo
do moço paulista, que numa
ascensão rápida, através de
mil perigos, chegou a obter
o posto de tenente, após ter
sido citado em ordem do dia
por atos de bravura, os quais
são narrados em entusiástico
artigo pela “Ilustration”, de 19
de janeiro de 1918.
De simples soldado, pela
valentia, foi promovido a cabo,
sargento e segundo-tenente e,
nos campos de batalha da velha Europa, enalteceu o nome
do Brasil recebendo, inclusive,
a condecoração da Legião de
Honra.
Em 26 de abril de 1918,
acabou ferido gravemente,
quando conduzia com seu ardor habitual sua seção para
assalto das linhas. Oficial de
excepcional bravura conduziu
brilhantemente seu pelotão na
batalha de 2 de setembro de
1918, destruindo numerosas
metralhadoras.
Terminada a Guerra Européia, com a assinatura do ar-

ESPAÇO ABERTO

Terras férteis
O histórico do município
de Cerquilho está intima e
profundamente ligado ao de
Tietê. Em 1811, quando o povoado da Cidade Jardim foi
elevado à vila com o nome de
Freguesia da Santíssima Trindade de Pirapora, já existia,
a umas léguas do sul, junto a
um ribeirão tributário do Rio
Sorocaba e encruzilhada entre duas estradas, a Cerquilho,
até então um cercado de pau
a pique, que servia apenas de
pousada para tropeiros destas
paragens que, naquela época,
pertencia ao velho município
de Porto Feliz.
Foram os primeiros colonizadores das redondezas da
região de Cerquilho os mesmos desbravadores de sertões, que vindos de Itu e Porto
Feliz, plantaram às margens
do Tietê o primitivo povoado
que mais tarde veio herdar

uma nova hemorragia, imediatamente estancada, mas que,
dado seu estado de extrema
fraqueza, ocasionou sua morte. Conservou-se perfeitamente lúcido até os últimos instantes de vida.
O seu funeral foi celebrado
em 16 de maio de 1922, diante de toda guarnição formada
e numerosos civis de Meknés.
As honras militares foram-lhe
prestadas pelo 4º Regimento
Estrangeiro, pela sua banda, e
por destacamento de todas as
armas.
Tenente Gelás seria mais
um dentre milhões de bravos
soldados da Primeira Guerra
Mundial se não tivesse recebido a medalha da Legião de
Honra, que distingue os méritos civis e militares eminentes
na França. Tenente Gelás também seria só mais um dentre
os agraciados pela distinção
não fosse uma particularidade: o bravo soldado Tenente
Gelás era brasileiro.

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Bruna Robusti
Arquivo pessoal

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)

o nome do rio e, logo em seguida, adentrando a mataria
e atraídos pela fertilidade das
terras adjacentes ao Rio Sorocaba, ergueram seus ranchos e
formaram fazendas neste lado
sul de Tietê.
Daquelas velhas fazendas, restaram pouquíssimos
vestígios, porém, os seus nomes ainda são lembrados por
muitos cerquilhenses, como:
Aliança, Cachoeira, Vitoria,
Pontas, Cocuhy, Tavares, Itapema, Galo de Ouro, Adophina, Santa Maria, Estiva, Corcovado, dona Luiza Benta, entre
outros.
Mas, neste período, o arraial do “Cerquilho” ainda não
nascera, pois essas fazendas
ainda possuíam Tietê como
seu núcleo urbano e comercial.
Em 1982, a Sorocabana
chega a Cerquilho e, em terras
situadas às margens das fa-

zendas Santa Maria, de Maria
Luiza de Camargo (Nhá Moça);
Estiva, de Antonio Teixeira de
Assumpção; e Galo de Ouro,
de Joaquim Vieira de Arruda, abriu-se um extenso pátio
ferroviário e ergueu-se uma
pequena estação ao lado de
uns ranchos, onde moravam
alguns caboclos.
Logo em seguida, Nhá
Moça começou a formar, vizinha à estação, a Fazendinha,
sede da fazenda Santa Maria.
Da estação de Cerquilho construiu-se o ramal para Tietê,
cujo trajeto, pouco depois de
sua inauguração em 30 de dezembro de 1822, foi percorrido pelo Imperador D. Pedro II,
que veio inaugurar a ponte da
ferrovia entre Cerquilho e Laranjal Paulista.
Sendo a nascente povoação
em local de convergência dos
que trabalhavam na constru-

ção da Sorocabana e situada
em meio às férteis terras das
fazendas próximas, começou-se a atrair imigrantes e
até forasteiros. Promulgada
a libertação dos escravos, aumentou-se o fluxo imigratório
da região, afluindo ao povoado
em maior número os italianos.
Por Lei Estadual promulgada em 18 de dezembro de
1914, foi criado o Distrito de
Paz, primeiro passo na vida
política e administrativa de
Cerquilho, sendo considerado
como seus fundadores Domingos de Almeida Campos,
dr. Soares Hungria, Corradi
Segundo, Bento Souto, além de
Giovani Gaiotto, Antonio Costa, Francisco Antunes Cardia,
Antonio Joaquim, João Audi,
Lourenço Nitrini, Paulo Grando e Paulo Brebal do Vale (que
veio a ser sogro do presidente
Jânio Quadros).

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz o prédio do famoso Cine Bandeirantes, hoje
Shopping Giardino, na rua
Lara Campos, 446, no Centro
de Tietê.
Em 4 de julho de 1981, o
jornal Nossa Folha trazia esta
imagem para informar que,
após 666 dias com as portas
fechadas e graças a um grupo de 100 tieteenses - que
resolveu comprar o prédio e
arrendar para uma empresa
especializada -, ele havia sido
reaberto em um dia de grande
festa.
Na época, o prefeito Paulo
Alves decretou o Cine Bandeirantes como utilidade pública,
evitando que o prédio fosse
utilizado para outros fins.
Para manter este patrimônio, o
Grupo Cem Bandeirantes comprou o prédio da firma Araújo & Passos e arrendou para a
empresa Boni, de Itu, que passou a administrar o cinema.
Passada a reinauguração,
houve ainda a reforma de parte do estofamento das cadeiras, sonho antigo dos frequentadores.
Segundo José Paulo Marcon, então diretor financeiro
do Grupo Cem Bandeirantes,
“além de cumprir o contrato
à risca, a empresa Boni fez
muito pelo próprio cinema. O
sucesso da bilheteria, a organização, a limpeza do prédio,

mistício de 11 de novembro
de 1918, as tropas francesas
foram distribuídas na ocupação do território da Alemanha.
Dois anos depois, em 1920,
Tenente Gelás recolheu-se a
Marrocos, agitado pela revolta
do Rif, juntamente do seu regimento, cuja sede oficial era naquele protetorado. Ali, em 14
de abril de 1922, em virtude de
grave ferimento que recebeu
na perna esquerda no combate
de Bab Hoceine, precisou ser
transportado em liteira para
Ain Defali e, dois dias depois,
em aeroplano para o hospital
de Meknés.
O seu primeiro ferimento
era grave: fratura em dois pontos, a tíbia e o perônio da perna
esquerda. Durante a viagem,
houve um sangramento e foi
preciso recorrer à amputação.
A operação pouco adiantou e
a febre persistiu. Era sinal de
uma infecção geral.
Na manhã de 15 de maio
de 1922, Tenente Gelás teve

a conservação do material e
do imóvel. Tudo fez que eles
recebessem o reconhecimento
do público.
Neste período, a média de
frequência do Cine Bandeirantes atingia cerca de cinco mil
ingressos vendidos mensalmente, com tendência de alta
nos meses de férias, tendo
uma bilheteria excelente em
virtude do filme A Lago a Azul.
O gerente do Cine Bandeirantes nesta oportunidade era
Valter Dias Cardoso, que há 15
anos já trabalhava na empresa
Boni e, desde a inauguração,
atuava em Tietê. De acordo
com ele, o público reclamava
da grande quantidade de filmes nacionais que eram exibidos. Segundo ele explicou, na
época o cinema era obrigado
a exibir, durante 35 dias de
cada trimestre, fitas nacionais.
Além dessa exigência, o Conselho Nacional dos Cinemas
exigia também que estas fitas
nacionais fossem exibidas aos
sábados e domingos.
A exibição de muitos filmes adultos devia-se ao fato
de que o Cine Brasileiro produzia praticamente só fitas desse gênero. Outra explicação
dada na época foi que muitas
fitas boas, como Xanadu; O
Campeão; Novas Diabruras do
Fusca e outras não pudiam ser
exibidas naquele momento,
pois o Cine Bandeirantes não

Acervo Nossa Folha

trabalhava com o Cinema International Corporation (CIC),
que distribuía filmes da Metro,
Paramount Pictures, Disney e
Universal. A respeito de não
serem realizadas sessões vespertinas, a explicação era a
de que as distribuidoras com
quem a empresa Boni trabalhava não possuíam filmes livres para as crianças.
Na época, no novo Cine
Bandeirantes foram exibidos:
Superman; O Bem Dotado;
Horizonte Perdido; Expresso da Meia Noite; Marcelino
Pão & Vinho; Nos Tempos da
Brilhantina; E o Vento Levou;
Uma Janela para o Céu; Black
Emmanuelle; Rock 11; O Último Tango em Páris; Kramer x
Kramer; Dona Flor e seus Dois
Maridos; Papillon; Mad Max;

Deu a Louca no Mundo; além
das séries Mazzaropi, Trinity e
James Bond.
Vale registrar que, naquela
época, o Grupo Cem Bandeirantes tinha como presidente José Atílio Franzini; como
diretor-financeiro José Paulo
Marcon; como diretor de Patrimônio Erzédio Martelini; e
como diretor-secretário Roque
Laurindo Piovezan.
Já o Conselho Consultivo
era formado pelo presidente
José Carlos da Silveira; pelo vice-presidente Benedito Moacir
Paladini e pelo secretário Antonio Fernandes Neto.
Por sua vez, o Conselho
Fiscal do Grupo Cem Bandeirantes tinha como membros
Vilio Valter Batistuzzo, Mário
Sérgio Cazeto e Décio Marson.

Bruna Robusti, filha única de Maria Cristina Gardenal Robusti e Pedro Elvo Robusti Filho, nasceu em 8 de junho de
1987, em Tietê. Tem formação em Tecnologia em Hotelaria
pelo Senac Águas de São Pedro e trabalha como gerente no
Robusti Plazza Hotel.
Eu sou? Uma menina mulher, bastante alegre, de muita fé,
grata a Deus e apaixonada pela vida.
Sinônimo de beleza? Honestidade, autenticidade e, com
certeza, caráter.
Cantor e cantora? Gosto de tantos! Bruno Mars, Alceu Valença, Jorge & Mateus...
Ator e Atriz: Sandra Bullock e José Mayer.
Sonho? Viajar o mundo.
Amor? O próprio e o dos pais.
Solidão? Um momento de reflexão, necessário para o amadurecimento e para o autoconhecimento.
Deus? Amor e minha força diária.
Religião? Católica.
Filme? Os de romance e ação.
Sonho de consumo? Tirar um ano sabático para viajar pelo
mundo todo.
Defeito? Teimosia.
Qualidade? Companheirismo e sinceridade.
Lugar? Casa dos meus pais.
Lazer? Viajar.
Qual o livro de cabeceira? 365 Dias Com O Senhor e Meu
livro da consciência: 365 mensagens para nossas boas escolhas de cada dia.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Arquitetura.
Momento da vida para repetir? Minhas viagens.
Alegria? Viver experiências novas, estar com a família e
com os amigos.
Tristeza? Educação e saúde em nosso País.
Decepção? Saber que, no mundo em que vivemos, as pessoas dão valor para o que você tem e não para o que você é.
Receita contra o tédio? Cantar bem alto!
Tem saudades do quê? Dos meus avós Elvira e Antonio.
Amizade é? Um laço de irmandade com alguém que você
escolhe. Algo essencial na vida da gente.
Um(a) amigo(a) especial? Minha mãe Cris e minha tia Tata.
Palavra que riscaria do vocabulário? Desrespeito e, hoje,
pandemia!
Ídolo? Meus pais. Famoso? Nenhum!
Frase? “Não é preciso mostrar beleza aos cegos, nem dizer
verdades aos surdos. Basta não mentir para quem te escuta,
nem decepcionar os olhos de quem te vê.”
Nota dez para: o otimismo.
Nota zero para: o egoísmo.
Um grande homem ou uma grande mulher? Já disse meus
pais, né? Mas vai aqui de novo! Morro de orgulho. Eles são
incríveis!
Planos para o futuro? Muitos! Mas vivo um dia de cada vez!
Recado? Independente do que aconteça, nunca desista dos
seus sonhos!
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Nossa Folha . 61 anos

