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Coopbom 
promove
“Saúde 
em Ação”

Estudo do 
dr. Fábio 
Gaiotto é 
destaque

EM TIETÊ

CARDIOLOGIA

Com o objetivo de pro-
mover saúde e bem-estar 
através de atividades fí-
sicas, o Coopbom Super-
mercado de Tietê lançou o 
projeto “Saúde em Ação na 
Melhor Idade”. Realizado 
toda terça e quinta, às 7 ho-
ras, no estacionamento da 
rede de supermercados, o 
projeto tem orientação da 
professora Letícia Gonsa-
les.                          Página 12

O programa Fantástico 
trouxe a história do paciente 
Lincoln Paiva, de 55 anos, que 
passou por um procedimen-
to inédito no mundo. A nova 
técnica desenvolvida pelo 
cirurgião dr. Fábio Gaiotto 
mostrou-se capaz de resgatar 
pacientes dessa condição que, 
em 100% dos casos, evolui 
para cuidados paliativos. 

                                 Página 4

Premiação elegeu as três melhores cidades do País em cada pilar 
considerando o grupo populacional filtrado na fase estadual

PRÊMIO BAND

Município de Cerquilho 
é finalista nacional

Ontem, 23 de novembro, 
o prefeito de Cerquilho, Zé 
Roberto Pilon (Cidadania), e 
a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Valéria Flo-
rentino Pilon, participaram da 
cerimônia nacional do Prêmio 
Band Cidades Excelentes, em 

Brasília.  
Vencedora da etapa esta-

dual em dois pilares: de De-
senvolvimento e Ordem Públi-
ca e de Educação, Cerquilho se 
manteve em destaque também 
na premiação nacional, con-
quistando o 2º e o 3º lugar de 

todo o Brasil, respectivamente, 
nas mesmas categorias.

Vale ressaltar que o Prê-
mio Band Cidades Excelen-
tes é uma parceria do Grupo 
Bandeirantes com o Instituto 
Aquila.                          
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Iniciativa mostra que o envelhecimento ativo e saudável é o objetivo 
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Bicadinhas da semana 

A palavra é coragem!

PARA ENCERRAR

Quantas vezes nos perguntamos acerca dos acontecimentos 
das nossas vidas e julgamos pesado demais nosso fardo e nos 
questionamos sobre o porquê sofremos. Se você vive isso, é mo-
mento de parar e refletir sobre o que realmente deseja para sua 
vida e agir. 

Às vezes, tudo isso que você está julgando pesado demais 
pode ser algo lhe mostrando a necessidade de mudança. Daí, 
quando você descobrir o que quer mudar, vai entender que o 
processo que o leva a essa nova condição lhe conceberá uma re-
visão dos seus valores e fará com que você se conscientize de seu 
momento atual.Assim, viverá seu crescimento pessoal que só lhe 
trará benefícios. 

Mas há de se saber que, de novo, não será fácil, pois temos 
nosso lado “negativo”, porém humano, que, muitas vezes, não 
gostamos de olhar, mas que faz parte de nós e que deverá ser 
também analisado. Outro ponto a se atentar é o de que toda mu-
dança traz uma perda dentro de si e, com isso, a necessidade de 
fazer escolhas. 

Chegando nesse ponto, será hora de olhar as mudanças de 
frente e, se você acreditar que conseguirá viver com elas, é o mo-
mento de seguir adiante. Talvez o segredo para crescer seja enca-
rar tudo e ser verdadeiro com você mesmo. Na verdade, crescer 
significa ter ousadia de explorar o desconhecido, lembrando que 
viver em segurança é como viver na pobreza. Quem quer viver 
somente o conhecido, precisa se acostumar com pouco. 

Fato é que, na vida, em algum momento, você entende que é 
necessário aprender a fazer o que assusta. Lembrando que cada 
ser humano tem sua própria evolução, seu próprio caminho, sua 
história. Ou seja, tudo que cruza nossa trajetória nos pertence, 
edifica e engrandece. 

Ainda assim, em momentos de solidão, estresse ou opressão, 
tente se lembrar que há muito a alcançar lá fora! Agora, se você 
não sabe qual direção tomar, qual rumo seguir ou o que fazer, 
ore muito. Falar com Deus traz paz, enche o coração de tranqui-
lidade e leva embora toda angústia que chega a apertar o peito, 
que parece sufocar todas as esperanças, achando um jeitinho de 
esmagar a fé. 

Na sua vida, faça a sua parte, mas aprenda a ouvir a voz de 
Deus e a aceitar os planos Dele. Rasgue fora seus rascunhos e 
deixe-O escrever uma nova história. Tudo na vida é aprendiza-
do. Infelizmente, não estamos livres da decepção, dos erros e 
do medo. Tudo o que você precisa fazer é seguir em frente, você 
não pode estacionar nos seus medos. Faça uma troca! Troque o 
medo pela fé, troque a ilusão pela esperança, as paradas pelos 
avanços e, ao invés de se negar o tempo todo, permita-se, pois a 
vida segue em uma velocidade assustadora e não permite pausas 
ou retrocessos.

Cada escolha, por menor que seja, é uma forma de semente 
que lançamos sobre o canteiro que somos. Um dia, tudo o que 
agora silenciosamente plantamos, ou deixamos plantar em nós, 
será plantação que poderá ser vista de longe. Entende?

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

BATE-PAPO Segundo os fofoqueiros de plantão, Pilé Pasquali 
detesta domingos e feriados porque, nestas datas, Tietê fica uma 
cidade deserta e ele não pode sair para conversar com os amigos 
comerciantes. Pilé fala que fica entediado e torce pela segunda 
chegar logo. Coitada de Maria Helena, sua amada esposa, que 
aguenta o humor do maridão aos domingos e feriados.

POLE DANCE As más línguas souberam que Gilsão, do 
“Abrindo o Jogo”, resolveu ensinar como se dança pole dance, 
mas acabou quebrando a barra porque está um “pouquinho” aci-
ma do peso. Entretanto, ainda segundo as más línguas, apesar do 
acidente, a performance de Gilsão foi digna de professor.

FELIZÃO As borboletas do jardim disseram que Ricardo 
“Bial” Pupato ficou todo alegre depois que soube que a amiga 
Rosangela Zaia ganhou R$600 na Ação Entre Amigos do Clube 
Regatas, graças a sua venda. Por mais uma vez, Ricardo deu 
sorte!

REFLEXÃO Os fofoqueiros de plantão comentaram que 
César “Boninho” Guitte (Nossa Folha) soltou, nesta semana, a 
seguinte reflexão: “se for, acho que é”. De acordo com as más 
línguas, nem Freud explica a profundidade deste pensamento.

VERÃO As borboletas do jardim contaram que Olga Camar-
go (Tito) tem contado os dias para a chegada do Verão. Será 
que, desta vez, ela vai para as Ilhas Gregas, Itália ou Aruba?

BICADO As más línguas disseram que Édie “Salim” Honório, 
o homem mais econômico da rua Professor Francisco Assis Ma-
deira, está igual a mamão doce, sendo “bicado” a todo instante. 
Para Édie, as “bicadinhas” são excesso de carinho que os amigos 
têm por ele.

SAZÓN Já os fofoqueiros de plantão disseram que, no Sho-
pping Giardino, há uma ilustre figura que tem colocado muito 
sazón, o tempero do amor, na comida. Esta figurinha é tão ro-
mântica que passou a dançar por aí ao som de Take my breath 
away, sucesso dos anos 80 que foi trilha sonora do filme Top 
Gun - Ases indomáveis.

SUPER NANNY Em Cerquilho, as borboletas do jardim con-
taram que Toninha Rodrigues é considerada a Super Nanny dos 
cães. Com ela, os animais entram na linha, educadamente. Dora 
e Amora são exemplos de pets educadas!

FUTEBOL Segundo as más línguas, Gabi Fragnani está ani-
madíssimo com a notícia que o Ituano disputará a Série B do 
Brasileiro em 2022. Esta será a quinta participação do Ituano na 
Série B, disputada pela última vez em 2007. O time comandado 
pelo técnico Mazola Júnior tem a torcida de Gabi Fragnani, que 
é leitor assíduo do Nossa Folha.

FIM DO MUNDO As borboletas do jardim revelaram que 
Paulinho Marteline já participou de vários “finais do mundo”, 
como em 2000, 2002, 2006, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016 e, 
agora, em 2022.

GUIA TURÍSTICO Os fofoqueiros de plantão souberam que 
Bertinho Giovanetti está fazendo “bicos” de guia turístico aos 
finais de semana, pois adora levar as pessoas até a Venda do 
Tezzoto, em Tietê. Por lá, provam o tradicional queijo caipira, a 
linguiça caseira e, claro, uma boa cachaça. 

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

CAMPANHA Em Tietê, 
sob o comando de Rodrigo de 
Andrade Modolo, a Secretaria 
Municipal de Meio Ambien-
te, Agricultura e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semades) 
encerra nesta sexta, 26 de no-
vembro, a Campanha de Des-
carte de Resíduos Eletrônicos 
e Pilhas. A entrega dos itens 
de descarte deverá ser feita na 
sede da Semades, localizada 
na rua do Comércio, 954, no 
Centro, no horário das 9 às 16 
horas.

BAZAR 1 Em Tietê, o Edu-
candário Rosa Mística divulga 
a programação do Bazar de 
Fim de Ano. As datas de no-
vembro serão 26, 27 e 28 e, 
as de dezembro, dias 1º, 4, 8 
e 11. Estarão à venda peças de 
cama, mesa e banho, além de 
roupas adulto e infantil. 

MIAUJUDE Por meio do Ai-
qFome, está sendo preparado 
para esta sexta, 26 de novem-
bro, no Bhai Bar & Balada, em 
Tietê, o Samba da Miaujude. 
Evento terá como atrações a 
Bateria da Escola de Samba 
Tornado, além do Samba do 
Gusta e do Dj Felipe Mello.

LIVE 1 Na segunda, 29 de 
novembro, às 20 horas, pelo 
perfil @damanarodrigues no 
Instagram, a jornalista do 
Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
receberá o médico urologista 
doutor Rodrigo Luvizotto, que 
falará sobre as principais pre-
ocupações quando se fala da 
saúde do homem, encerrando 
o Novembro Azul com muitas 
orientações úteis.

LIVE 2 Na terça, 30 de no-
vembro, às 20 horas, Bruno 
Mantovani e Luis Foltran, da 
Incorpore Empreendimentos, 
excepcionalmente, voltam ao 
projeto #nalivecomadamana 
para falar sobre as novidades 
em relação ao Villagio Cerqui-
lho, lançado recentemente. 
Eles serão  entrevistados pela 
jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, no perfil @damana-

rodrigues no Instagram. 

LIVE 3 A terapeuta e estu-
dante de Psicologia, Marianna 
Capellini, chega para uma live 
com a jornalista do Nossa Fo-
lha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, na quarta, 
1º de dezembro, às 20 horas, 
no @damanarodrigues no Ins-
tagram. Na oportunidade, ela 
vai falar sobre o poder dos 
óleos essenciais terapêuticos 
e dos benefícios físicos e emo-
cionais quando utilizados na 
aromaterapia.

CONVITE 2 O 1º Movimen-
to Cultural de Tietê (Arte no 
vô) será realizado na sexta, 
3 de dezembro, das 18 às 21 
horas, na avenida dr. Soares 
Hungria, no Centro. O evento 
tem como objetivo reunir, vo-
luntariamente, artistas e faze-
dores de Cultura de Tietê que 
desejam expor seus trabalhos, 
gratuitamente, para a popula-
ção em geral. O 1º Movimento 
Cultural de Tietê marcará,  ain-
da, os 33 anos da inauguração 
da Academia Anabete Ballet.

PASSEIO CICLÍSTICO Em 
Tietê, no sábado, 4 de dezem-
bro, a partir das 7 horas, have-
rá o Passeio Ciclístico da Famí-
lia com saída da igreja matriz 
Santíssima Trindade, passan-
do pelas ruas Lara Campos e 
Antonio Nery e seguindo pela 
igreja Santa Teresinha (Semi-
nário), ruas Treze de Maio, Ra-
fael de Campos e dr. Palinuro 
e retornando para a matriz. No 
dia, haverá sorteio de brindes 
e de uma bicicleta. A inscrição 
deve ser feita na secretaria da 
igreja mediante doação de 1Kg 
de alimento perecível.

BAZAR 2 Em Tietê, no sá-
bado, 4 de dezembro, a partir 
das 9h30, ocorrerá o Bazar de 
Natal Presencial do Lar São Vi-
cente de Paulo. Neste ano, o 
evento muda de lugar e será 
no estacionamento coberto da 
Cybelar, na rua Lara Campos, 
400. Na ocasião, estarão à ven-
da peças de cama, mesa, ba-
nho e bebê, além de produtos 
natalinos.

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 27 de novembro

SANTA TERESINHA: às 16 e 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19h30.

DOMINGO: 28 de novembro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 horas e às 
19h30.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas (1ª Eucaris-
tia).
PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 
MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado 
às 19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.

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



Projeto “Abayomi” traz 
artesanato e histórias
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Premiação elegeu as três melhores cidades do País em cada pilar considerando o grupo populacional filtrado na fase estadual

Cerquilho é finalista nacional do Prêmio Band
CIDADES EXCELENTES

Ontem, 23 de novembro, 
o prefeito de Cerquilho, Zé 
Roberto Pilon (Cidadania), e 
a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Valéria Flo-
rentino Pilon, participaram da 
cerimônia nacional do Prêmio 
Band Cidades Excelentes, em 
Brasília.  

Vencedora da etapa esta-
dual em dois pilares: de De-
senvolvimento e Ordem Públi-
ca e de Educação, Cerquilho se 
manteve em destaque também 
na premiação nacional, con-
quistando o 2º e o 3º lugar de 
todo o Brasil, respectivamente, 
nas mesmas categorias Desen-
volvimento e Ordem Pública / 
Educação.

A premiação contou com a 
presença de autoridades dos 
três poderes, como o vice-pre-
sidente da República, Hamil-
ton Mourão (PRTB), o ministro 
do Supremo Tribunal Federal, 
Gilmar Mendes, e os presiden-
tes da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas), e do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD), além 
de vários ministros.

Vale ressaltar que o Prê-
mio Band Cidades Excelentes é 
uma parceria do Grupo Bandei-
rantes com o Instituto Aquila. 
O instrumento empregado na 
avaliação é o Índice de Gestão 
Municipal Aquila (IGMA), que 
utiliza conceitos de big data e 
reúne as informações públicas 
mais atualizadas de todas as 
cidades do País. 

Essa plataforma é estrutu-
rada com base em Inteligência 
Artificial que, a partir de um 
algoritmo, consolida resulta-
dos de indicadores em uma 
única nota final avaliando cin-
co pilares: Eficiência Fiscal e 
Transparência; Educação; Saú-
de e Bem-Estar; Infraestrutura 
e Mobilidade Urbana e Desen-
volvimento e Ordem Pública.

No âmbito da Educação, 
foram considerados os seguin-
tes índices: analfabetismo, ex-
pectativa em anos de estudo, 
taxa de abandono anos finais 
ensino fundamental, taxa de 
abandono anos iniciais do En-
sino Fundamental, gasto com 
Educação por aluno por IDEB, 

Resultado IDEB anos finais En-
sino Fundamental, resultado 
IDEB anos iniciais do Ensino 
Fundamental, Distorção Idade-
-Série do Ensino Fundamental, 

Acesso a Educação infantil-
-creche.

Já na categoria Desenvol-
vimento Socioeconômico e 
Ordem Pública, foram ponde-

rados os dados sobre: PIB per 
capita, Índice GINI da renda 
domiciliar per capita, Jovens 
com 25 anos ou mais que 
completaram o Ensino Médio, 
pessoas com 25 anos ou mais 
que completaram o Ensino Su-
perior, percentagem de pobres 
na população, renda domici-
liar per capita da população 
economicamente ativa empre-
gada, taxa de homicídios, taxa 
de homicídios por arma de 
fogo, taxa de mortes no trân-
sito.

 A seguir, estão os pre-
miados na categoria de muni-
cípios entre 30 mil e 100 mil 
habitantes.

 PILAR DESENVOLVIMEN-
TO SOCIOECONÔMICO

1º lugar: Braço do Norte - 
SC

2º lugar: Cerquilho - SP 
3º lugar: Carlos Barbosa - 

RS
 
PILAR EDUCAÇÃO
1º lugar: Igrejinha – RS
2º lugar: Pomerode – SC 
3º lugar: Cerquilho – SP 

 
PILAR SAÚDE E BEM ES-

TAR
1º lugar: Brasília de Minas 

– MG
2º lugar: Presidente Dutra 

– MA 
3º lugar: Amparo – SP 
 
PILAR INFRAESTRUTURA
1º lugar: Jales – SP
2º lugar: Cianorte – PR 
3º lugar: Timbó – SC 
 
PILAR EFICIÊNCIA FISCAL
1º lugar: Videira – SC
2º lugar: Santa Bárbara – 

MG 
3º lugar: Ilhabela – SP
 
IGMA GERAL
1º lugar: Timbó – SC
2º lugar: Fernandópolis – 

SP 
3º lugar: Carlos Barbosa – 

RS 
 A premiação está dispnível 

na íntegra no link: https://m.
youtube.com/watch?v=mA-
XWuNB0Ai8&feature=youtu.
be 

Prefeito Zé Roberto Pilon e a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Valéria Florentino Pilon

Divulgação PMC

Jr. Regonha requer a implantação de 
Programa de Saúde Preventiva

PODER LEGISLATIVO

Na sessão ordinária da Câ-
mara de Tietê, realizada na 
terça, 23 de novembro, o vere-
ador Junior Regonha (MDB) so-
licitou a implantação nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) 
de um programa que envolva 
ações voltadas à prevenção 
de doenças, como diabetes, 
hipertensão, obesidade, entre 
outras.

Segundo justificou o vere-
ador, “a realização de políti-
cas públicas voltadas às ações 
preventivas em saúde é fun-
damental para a qualidade de 
vida e para evitar problemas 
futuros ao cidadão. O nosso 
propósito é de que a Prefeitu-
ra seja precursora e organiza-

dora junto das comunidades 
atendidas pelas UBSs de ações 
voltadas à prevenção de do-
enças crônicas, como de dia-
betes, questões cardíacas, de 
hipertensão, entre outras, que 
afetam a população em grande 
escala. 

A ideia sugere caminhadas 
em grupo, exercícios físicos 
com professores e orienta-
ções alimentares. “Teríamos a 
oportunidade de ofertar para a 
população, de forma gratuita e 
com baixo custo para a admi-
nistração pública, serviços que 
resultariam em inegável quali-
dade de vida ao cidadão. Mas, 
além das questões em Saúde, 
tais ações dariam oportunida-

de da integração positiva entre 
os moradores da comunidade. 
Além de todos estes benefí-
cios diretos para a população, 
a prevenção traria um retorno 
financeiro significativo para 
a instituição, na medida em 
que devem elas ser tratadas e 
acompanhadas pelo sistema 
municipal de Saúde e que são 
em grande parte a sua deman-
da”, destacou Regonha.

Vale constar que o requeri-
mento seguiu para a delibera-
ção do prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB), que deverá, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e Medicina Preventiva, 
se posicionar sobre o requeri-
mento do vereador.

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

Alfredo e Regonha prestigiam 
evento do Conselho do Negro

ENCONTRO

A convite do Conselho 
Municipal do Negro de Tietê, 
na noite da segunda, 22 de 
novembro, o presidente da 
Câmara Municipal de Tietê, Al-
fredo Melaré Neto (PL), e o ve-
reador Junior Regonha (MDB) 
participaram de missa realiza-
da na capela de São Benedito, 
além da confraternização com 

liturgia do presidente da cape-
la, Reinaldo, em celebração ao 
Dia da Consciência Negra. 

Na ocasião, os vereadores 
de Tietê representaram o Po-
der Legislativo e foram recep-
cionados por Adelson Espirito 
Santo, que é o presidente do 
Conselho Municipal do Negro 
de Tietê.

Divulgação CMT

Adelson, Alfredo Melaré e Junior Regonha

Divulgação

EM TIETÊ

Em Tietê, o projeto “Abayo-
mi” é uma iniciativa da educa-
dora Aniete Abreu. Ao mesmo 
tempo que ele é artesanato, 
pois pretende ensinar a con-
fecção de bonecas Abayomis, é 
também contação de histórias, 
porque constrói o brinquedo 
enquanto narra a história da 
vinda dos negros ao Brasil.

Projeto com as bonecas 
abayomi ocorre na cidade des-
de 2014. Segundo Aniete, a 
ideia principal é levar a repre-
sentatividade, a força da mu-

lher negra e, assim, fortalecer 
a identidade cultural do povo 
negro, que tanto contribui 
para a formação do País. 

Ainda segundo Aniete, o 
nome Abayomi tem origem 
da língua yorubá (um encon-
tro precioso). “Se trata de uma 
arte sustentável, pois as bo-
necas são feitas com resíduos 
têxteis, tendo consciência para 
a preservação do meio ambien-
te e dando a real importância 
para a reciclagem”, destacou a 
educadora.

Aniete Abreu realiza o projeto em Tietê
desde o ano de 2014

Divulgação
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FALECIMENTOS
ROGÉRIO FABIANO FERRAZ 

Faleceu em São Paulo, em 21 de novembro, Rogério Fabia-
no Ferraz aos 87 anos. Falecido vivia em união estável com 
Claudilena Lucia Bonadia e deixou os filhos Jussara e Alexan-
dre, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-
mendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

TEREZINHA DE CAMPOS NOVAES 
Faleceu em Tietê, em 22 de novembro, Terezinha de Cam-

pos Novaes aos 87 anos. Falecida era solteira e deixou fami-
liares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-
mendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

ARISTIDES ANTONELLI
Faleceu em Piracicaba, em 23 de novembro, Aristides An-

tonelli aos 87 anos. Falecido era viúvo de Maria de Luca An-
tonelli e deixou os filhos Sérgio Luiz e Vânia Marli, além de 
demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-
mendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram ao funeral.

JOÃO ACIR DE GOIS
Faleceu em Pereiras, em 17 de novembro, João Acir de Gois 

aos 78 anos. Falecido era casado com Noêmia Garcia de Gois e 
deixou os filhos Ivani, Noeli, Ricardo e Reginaldo, além de de-
mais familiares.

Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Pereiras.

ANA PALERMO REGOVICH
Faleceu em Tietê, em 18 de novembro, Ana Palermo Regovi-

ch aos 91 anos. Falecida era viúva e deixou a filha Ivone, além 
de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e, 
após recomendação, sepultado no Cemitério Memorial Jardim 
do Éden.

PALMIRO PIRES DO NASCIMENTO
Faleceu em Tietê, em 20 de novembro, Palmiro Pires do Nas-

cimento aos 82 anos. Falecido era casado com Tereza Lurdes 
Nascimento e deixou os filhos Camilo e Camila Cristina, além 
de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerqui-
lho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal 
Antigo de Cerquilho.

MANOEL CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
Faleceu em Cerquilho, em 22 de novembro, Manoel Caval-

cante Pinheiro Filho aos 48 anos. Falecida era solteiro e deixou 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cer-
quilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque 
Municipal de Cerquilho.

AVARI MARIANO
Faleceu em Botucatu, em 22 de novembro, Avari Mariano 

aos 48 anos. Falecido era casado com Teresa Sbragia Mariano e 
deixou o filho Rafael, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de 
Conchas.

BENEDITA TERESA DE GOIS ADRIANO
Faleceu em Pereiras, em 24 de novembro, Benedita Teresa de 

Gois Adriano aos 67 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos 
Cristiano, Zilda, Tais e Joice, além de demais familiares.

Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Pereiras.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram ao funeral.

FALECIMENTOS

FALECIMENTO
MARIA GABRIELLA NUNES FIGUEIREDO

Faleceu em Itapira, em 22 de novembro, Maria Gabriella 
Nunes Figueiredo aos 22 anos. Falecida deixou familiares e 
amigos.

Seu corpo foi velado no Velório Memorial Jardim do Éden 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Memorial Jar-
dim do Éden.

AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece aos amigos pelas ma-

nifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram 
ao funeral.

Técnica inovadora agora pode virar um tratamento acessível no mundo todo, depois da emocionante história do paciente Lincoln Paiva

Estudo do cirurgião dr. Fábio Gaiotto é destaque
CARDIOLOGIA

O programa Fantástico do 
domingo, 21 de novembro, 
trouxe a emocionante história 
do paciente Lincoln Paiva, de 
55 anos, que passou por um 
procedimento inédito no mun-
do. Desenvolvida pelo Institu-
to do Coração (InCor), a ope-
ração consiste na implantação 
de dois corações no paciente 
para tratar a pressão alta no 
interior do pulmão de pesso-
as com insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC), que necessi-
tam de transplante de coração, 
mas que não podem fazê-lo 
por causa exatamente da do-
ença pulmonar.

A nova técnica desen-
volvida pelo cerquilhense e 
cirurgião dr. Fábio Gaiotto 
mostrou-se capaz de resgatar 

pacientes dessa condição que, 
em 100% dos casos, evolui 
para cuidados paliativos, sem 
qualquer alternativa para cura.

Segundo o InCor, são duas 
etapas de cirurgia. A primeira 
acontece a implantação de um 
novo coração sadio de doa-
dor, de forma heterotópica, 
ou seja, na posição contrária 
à do coração nativo, no tórax 
do paciente. Após constatada 
a redução da pressão dos pul-
mões é realizada a segunda 
etapa, chamada de “autotrans-
plante”. Trata-se de retirar o 
coração doente, colocando o 
coração sadio doado na po-
sição normal, que antes era 
ocupada pelo coração que foi 
retirado.

No caso do Lincoln Paiva, o 

procedimento foi um sucesso 
e ele teve alta este mês.

Entenda - Em 21 de abril de 
2021, o urbanista Lincoln Pai-
va, de 54 anos, recebeu uma 
dura notícia: “Você só tem três 
meses de vida; 75% do seu co-
ração está morto”, disse um 
cardiologista. O diagnóstico 
veio depois de duas paradas 
cardíacas e um AVC. Lincoln 
fazia esporte, não fumava, be-
bia pouco, mas o coração dele 
falhou. A insuficiência cardí-
aca é uma das doenças que 
mais matam no planeta.

A única saída para Lincoln 
era um transplante. Em junho, 
ele foi internado no InCor. Mas 
logo veio outra notícia ruim. 
O urbanista sofria de hiper-
tensão arterial pulmonar, uma 

doença rara que faz com que o 
fluxo de sangue que vem dos 
pulmões seja mais alto do que 
o normal.Foi aí que entrou em 
cena o novo estudo do InCor. 
Quem elaborou o estudo foi o 
cirurgião dr. Fábio Gaiotto, que 
se inspirou num procedimen-
to dos anos 70. Mas ele pen-
sou em algo novo, num pro-
cedimento com duas etapas. 
Gaiotto desenvolveu a técnica 
por quatro anos. Em 2020, o 
Conselho Nacional de Ética em 
Pesquisa aprovou a realização 
do novo procedimento.

O cirurgião estava à pro-
cura de voluntários, quando 
soube do Lincoln. Uma nova 
chance surgiu para o urbanista 
e as duas cirurgias foram um 
sucesso.

Fotos Reprodução G1

A operação consiste, inicialmente, na implantação 
de dois corações no paciente

Cidade de Tietê aplica
66.203 doses, aponta site

VACINÔMETRO

 “Jumirim - Memórias” tem 
início na terça, dia 30 

ENTREVISTAS

Na terça, 30 de novembro, 
às 19 horas, a Prefeitura de 
Jumirim, através da Secretaria 
de Cultura, Esportes, Turismo 
e Lazer, apresentará a primei-
ra temporada da série de en-
trevistas intitulada “Jumirim 
- Memórias”. 

O projeto traça um paralelo 
da vida de nove entrevistados 
com o município de Jumirim. 
Produzido pela Mambo Pro-
duções, de Cleiner Micceno, 
o evento será transmitido, de 
forma online, diretamente da 

página da Prefeitura. 
“É preciso preservar a arte 

de manter viva a história da 
nossa Jumirim! Por isso, parti-
cipe!”, disse o prefeito Daniel 
Vieira (Democratas).

Os entrevistados da primei-
ra temporada serão: Aparecida 
Marlene Hernandes de Abreu, 
Osvaldo de Batistusso Lan-
ducci, Silvio Landucci (Ciro), 
Luiz de Battisttuzzo Tonholli, 
Benedito Bueno (Ico), Antenor 
Cinto, Lelo Goldoni, Matilde 
Silvestrim e Gabriel Fontana.

Pedal e cavalgada ocorrem 
em 5 de dezembro

EM JUMIRIM

A Prefeitura de Jumirim 
convoca os ciclistas e cavalei-
ros para juntos conhecer em a 
mais nova e charmosa atração 
turística da região: o Casarão 
Colorido através do evento “Se 
Joga, É Jumirim, Pedal e Caval-
gada”, que ocorrerá no domin-
go, 5 de dezembro. 

Na abertura, terá pedal 
com concentração e oferta de 
café da manhã em frente à Pre-
feitura de Jumirim, com saída 
às 7 horas. 

Já a cavalgada terá con-
centração em frente à pista de 
laço, com saída às 9 horas

Por sua vez, a rota ciclística 
terá trajeto de 25 quilômetros 
com passagem pelo Circuito 
Turístico de Jumirim, como a 
Ponte de Amizade, Jumirim 
Velho, Casa de Pedra, Trilha 
do Salto Pequeno, Ponte da 
Represa, Trilha da Barragem e, 
finalmente, haverá a chegada 
no Casarão Colorido. 

De acordo com a Prefeitura 
de Jumirim, serão disponibi-
lizados veículos para acom-

panhamento e manutenção, 
assim como ambulância, dis-
tribuição de água e fruta aos 
participantes. 

O evento “Se Joga, É Jumi-
rim, Pedal e Cavalgada” terá 
como atrações o show de Ra-
phael Manduca e Banda, além 
do Espaço Kids, plantio de ár-
vores e praça gastronômica 
com lanches, churrasco, bebi-
das, sorvetes e chopp.

Vale ressaltar que a inscri-
ção para o pedal e cavalgada é 
a oferta de dois litros de leite, 
que serão entregues ao Fundo 
Social de Solidariedade de Ju-
mirim. O evento tem apoio do 
Sicoob e das Polícias Militar e 
Civil.

Até ontem, 25 de novem-
bro, somando todo o público-
-alvo da campanha de imuni-
zação contra a covid-19, em 
Tietê já tinham sido aplicadas 
66.203 doses; em Cerquilho, 
o número era de 80.079 vaci-
nados; em Laranjal Paulista, 
48.105; e, em Jumirim, soma-
vam 5.89 imunizados. 

Vale constar que estes 
dados foram publicados na 
página do Vacinômetro do 
Governo do Estado. É impor-
tante ressaltar, ainda, que es-
tes números relacionados aos 
municípios paulistas podem 
ser acompanhados no site va-
cinaja.sp.gov.br/vacinômetro.

VACINAÇÃO - A Secreta-
ria de Saúde e Medicina Pre-
ventiva de Tietê vacina nesta 
sexta, 26 de novembro, das 
8 às 12 horas e das 13 às 16 
horas. Nesta data, serão aten-
didas com a terceira dose 
as pessoas com alto grau de 
Imunossupressão, além dos 
viajantes. 

Em Cerquilho, hoje, 26 de 
novembro, das 7h30 às 11h30 
e das 13 às 15 horas, a Secre-
taria de Saúde imunizará adul-
tos de 18 anos ou mais com a 
primeira dose da vacina, além 
de gestantes e puérperas com 
a primeira e segunda doses, 
assim como quem foi vacina-
do até 29 de outubro ou an-

tes com a segunda dose. Para 
completar, serão imunizados 
com a terceira dose os idosos 
vacinados em 30 de junho ou 
antes.

Os locais de vacinação são 
a UBSF Centro; UBSF Di Nápo-
li; e UBSF Parque Alvorada.

Já a Prefeitura de Jumirim 
não informou uma nova data 
da imunização até o fecha-
mento desta edição.

BOLETINS - Novos núme-
ros relacionados à covid-19 
foram divulgados por Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista. 

Até ontem, 25 de novem-
bro, Tietê registrava 4.107 ca-
sos confirmados, sendo 3.990 
curados e três em recupera-
ção, além de 114 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava 
até ontem, 25 de novembro, 
6.694 casos confirmados, 
6.417 curados e 111 em recu-
peração. O número de mortes 
era de 164.

Em Jumirim, até quarta, 25 
de novembro, os casos con-
firmados somavam 605 pes-
soas positivadas, tendo 597 
curadas, uma pessoa em iso-
lamento e oito óbitos.

Laranjal Paulista registra-
va até sexta, 12 de novembro, 
5.505 casos confirmados, com 
5.375 pacientes curados, 12 
em recuperação e 118 óbitos.

Divulgação PMJ



SERVIÇO

Apto. familiar em Santos - Canal 1 (avenida da praia)

Acomodação para 5 pessoas.
Para fins de semana, temporada e feriados.

(15)99701-5234 ou (15)3282-6747 com Olga

FRENTE AO MAR

Sexta-feira, 26 de novembro de 2021 5jornalnossafolha.com.br

Rua Enock Barreira
de Macedo, 355

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

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS - Jd. Santa Cruz l Jd. 
Baccili l Centro l Brasilinha l 
Vila Justina l Jardim São Francis-
co 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: Esti-
lo l Lara Campos l Bela Vista l 
Curuçá l Aurélio Persone l das 
Nações.
LOTES - Vila Justina l Jardim Bac-
cili l Seis Irmãos l Jardim Bonan-
za l Condomínio Cidade Jardim l 
Condomínio Nova Tietê l Residen-
cial Terra Nova.
SÍTIOS - Jumirim l Baronesa l 
Cruz das Almas l Ribeirão Fundo 
l Costa Rica l Rosário l Mandis-
sununga l Bom Retiro.
CHÁCARAS - Rodovia Marechal 
Rondon l Vila Nova l Pilões l 
Nossa Senhora de Fátima l Jd. 
Bonanza l Ipomeia l São Roque l 
Baronesa l Ponte Alta l D.E.R. l 
Recreativa l Shangri-lá l Terreno 
para indústria com 30.000m², com 
frente para a Rodovia Marechal 
Rondon.

ALUGAM-SE
l Casas - Centro l Jardim Bonan-
za l Cohab l Jardim da Serra l Al-
tos do Tietê  l Galpões comerciais 
l Salas comerciais no Centro, na 
rua Tenente Gelás, 1.227.

Creci 59.273

Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP

Telefones: (15) 3282-3744 
3285-1960 . 99658-0967

www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS - 
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR 

ATENDER A TODOS
l Casa no Centro - Valor da locação: 
R$650 mais 1/3 do valor mensal de IPTU = 
R$35,87 (2021) = Total: R$685,87. Acomoda-
ções: 1 dormitório, 1 banheiro social, cozinha 
e lavanderia. Não tem garagem. OBS: Terre-
no ao fundo é separado, não tem acesso.
l Casa no Centro - Valor da Locação: 
R$750 + 50 % do IPTU R$55,05 = Total: 
R$805,05. Excelente localização, de frente 
para a Praça Central.Acomodações: Sobrado 
- Piso Superior disponível, com 2 dormitórios, 
1 banheiro social, sala e cozinha conjugados 
e lavanderia.
l Residencial Beija Flor, Condomínio fe-
chado de casas, 18 no total, sendo 9 casas 
de cada lado = R$2.030. Acomodações: So-
brado - Piso Superior: 3 dormitórios, sendo 1 
suíte e 1 banheiro social. Piso Inferior - Sala 
e cozinha conjugados e 1 lavabo. Garagem 
para 2 carros e lavanderia. Possui ponto para 
ar condicionado na sala e nos 3 dormitórios e 
infra estrutura para água quente. Fica na casa 
- 2 ar condicionado, guarda roupas e armário 
da cozinha. Possui box nos banheiros.

IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa no Residencial Bertola = R$280.000 
mil. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozi-
nha americana, 1 banheiro social com box e 
4 vagas na garagem. No fundo tem uma edí-
cula grande. Área de serviço, churrasqueira e 
banheiro social.
Obs.: Aceita veículo como parte do paga-
mento.
l Imóvel Comercial - Padaria no local - 
Venda somente da instalação - Aluga o 
prédio dai por R$2.500 mensais com ener-
gia solar já = R$ 150.000 mil. Salão comer-
cial 116m² de construção, 2 banheiros, depó-
sito de farinha, sala de produção e recepção 
área da venda. Fica no imóvel a geladeira alto 
serviço com 3 portas, freezer vertical de porta 
de vidro novo, 2 balcões refrigerado, máquina 
de cortar frio, balança eletrônica,  mesa de 2 
metros na recepção, 3 prateleiras de mercea-
ria. Dentro tem mais 3 freezer, 1 geladeira de 
inox com 6 portas e outras coisas mais que 
tem lá dentro. 2 fornos a gás com instalação 
de 45. Câmera fria e mais 2 mesas. Obs: A 
venda é apenas dos equipamentos e a loca-
ção do Prédio.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Luana foi resgatada das ruas. Foi recolhida pela Miriã San-
tos, porém, quando adotada, acabou atacada por outro cão da 
família. Novamente acolhida, hoje ela espera por um novo lar. É 
uma cachorra amorosa, companheira e brincalhona e se dá bem 
com outros cães. Não gosta de ficar sozinha e ama crianças. 
Ligue para (15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

De acordo com o Estatuto Social da Casa dos Meninos de 
Tietê, ficam os colaboradores e/ou associados convocados 
para a ASSEMBLEIA GERAL a realizar-se, em 9 de dezembro 
de 2021, na Casa dos Meninos de Tietê, situada na rua Santa 
Cruz, 721, bairro Santa Cruz, Tietê/SP, às 19 horas, em pri-
meira convocação e, às 19h30, em segunda convocação, se 
necessário.

A finalidade da Assembleia Geral é eleger e dar posse ao 
Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva para o período 
de 01/01/2022 a 31/12/2023.

Para que chegue ao conhecimento dos interessados, o pre-
sente edital será afixado nesta data nos murais da entidade, 
bem como publicado em jornal de circulação no município 
de Tietê.

Tietê/SP, 26 de dezembro de 2021
Virma Ana Brandolise Gaiotto - presidente da Diretoria 

Executiva da Casa dos Meninos de Tietê

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PRECISA-SE DE SERRALHEIRO
Serralheria de Tietê admite serralheiro. Interessados entrar em 
contato pelo telefone (15)99167-1793.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO RURAL DE TIETÊ, nos termos estatutários, 
convoca seus associados para reunirem-se em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se na segunda, 29 de 
novembro de 2021, às 19h30, na sede deste Sindicato Ru-
ral, na rua São Benedito, 169, Centro, nesta cidade de Tietê, 
para discutirem e votarem a seguinte ordem do dia: I) Leitura, 
discussão e votação da ata da Assembleia anterior; II) Deli-
beração da Assembleia Geral, visando autorizar e dar pode-
res à Diretoria da Entidade para representar o Sindicato nas 
negociações para o acordo ou dissídio coletivo da categoria 
dos trabalhadores do setor canavieiro (vigência 2021/2022), 
podendo a Diretoria fazer-se representar delegando poderes 
a outros; III) Deliberação da Assembleia Geral, visando auto-
rizar e dar poderes a Diretoria da Entidade para representar 
o Sindicato na Convenção Coletiva de Trabalho da Lavoura 
Branca (Cultura Diversificada), vigência 2021/2022, podendo 
a Diretoria fazer-se representar delegando poderes a outros; 
IV) Suplementação de verbas do exercício 2021; V) Aprovação 
de mensalidades para o exercício 2022; VI) Outros assuntos 
de interesse da classe. Não havendo número legal de associa-
dos presentes para a realização da Assembleia em primeira 
convocação, fica determinada a segunda para às 20 horas, no 
mesmo dia e local.

Tietê, 26 de novembro de 2021
Antonio Aurélio Persona, presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO RURAL DE TIETÊ, nos termos estatutários, 
convoca seus associados para reunirem-se em ASSEMBLEIA  
GERAL ORDINÁRIA a realizar-se na segunda, 29 de novem-
bro de 2021, em nossa sede social à rua São Benedito, 169, 
nesta cidade de Tietê, às 18h30, em primeira convocação, 
para discutirem a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão 
e votação da ata da assembleia anterior; b) leitura ,discussão 
e votação do Balanço e Relatório da Diretoria, referente ao 
ano de 2020 com o parecer do Conselho Fiscal; c) leitura, 
discussão e votação da Proposta Orçamentária para o ano de 
2022, com o parecer do Conselho Fiscal. Caso não haja núme-
ro legal a hora anunciada, a assembleia será realizada às 19 
horas, com qualquer número de presentes.

Tietê, 26 de novembro de 2021
Antonio Aurélio Persona - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO

Pelo presente edital, ficam convocados os associados tra-
balhadores(as) rurais, na ativa e aposentados, administra-
dores de propriedades rurais; agricultores(as) que exerçam 
atividade individual ou em regime de economia familiar, na 
qualidade de pequenos produtores, proprietários ou não.

Assim, o presidente da entidade convoca todos os traba-
lhadores da categoria profissional rural em pleno gozo de 
seus direitos sindicais do município de Tietê, Jumirim, Cer-
quilho, Laranjal Paulista, Conchas e Pereiras, para reunirem-
-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, na terça, 30 de 
novembro de 2021, às 18h30, em primeira convocação, ou 
às 19 horas, em segunda convocação, na sede da entidade, 
localizada na Praça José Augusto Corrêa, 45, Centro, Tietê, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: AGO: 

1ª) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia 
Anterior; 2ª) Deliberar sobre a Previsão Orçamentária do 
exercício de 2022, acompanhado de suas peças contábeis; 3ª) 
Deliberar sobre o dissídio das funcionárias da entidade. As 
deliberações serão tomadas em conformidade com Estatuto 
Social da entidade. 

“Lembramos que, diante da pandemia vivida no País, para 
evitar a disseminação do novo coronavírus e em atendimen-
to às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e decretos governamentais, durante a realização da Assem-
bleia Geral, serão tomadas todas as medidas de segurança e 
higienização para se evitar o contágio. É imprescindível que 
TODOS UTILIZEM MÁSCARAS.”

Tietê/SP, 22 de novembro de 2021  
José Carlos Pizol, presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE TIETÊ/SP

Prefeitura de Jumirim 
anuncia data da prova

PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura de Jumirim en-
cerrou a inscrição para o Pro-
cesso Seletivo 02/2021 para os 
seguintes cargos:  professor de 
Educação Básica - PEB I - Edu-
cação Infantil;  professor de 
Educação Básica - PEB I - Ensi-
no Fundamental I; professor 
de Educação Básica - PEB I - au-
xiliar; professor de Educação 
Básica II (PEB II) - Matemática, 
Português, Inglês, Geografia, 
História, Arte, Educação Física, 
Informática e Ciências, além 
de inspetor de alunos, pajem, 

merendeira e auxiliar em Saú-
de Bucal.

De acordo com o edital, os 
candidatos interessados pu-
deram realizar inscrição para 
mais de um cargo em disputa 
do Processo Seletivo 02/2021.

Vale ressaltar que as pro-
vas estão previstas para serem 
aplicadas em 12 de dezembro, 
na Escola Municipal de Ensino 
Básico (Emeb) “Governador 
Mário Covas Junior”, situada 
na rua Scatena, 210, no bairro 
Nova Jumirim.



O competidor repetiu o feito de 2020 e, agora, são quatro títulos na categoria, além da vitória pelo Campeonato de Cavalos Novos

Bernadete Simão fica em 
1º lugar em competição

TAÇA BRASIL

Representando Tietê, Ber-
nadete Simão, de 70 anos, par-
ticipou da Taça Brasil Máster 
- Loterias Caixa de Atletismo 
realizada no sábado e domin-
go, 20 e 21 de novembro, em 
Bragança Paulista.

A competidora ficou em 1º 
lugar nas duas provas realiza-
das, vencendo na de 1.500m e 
na 5.000m. 

A competição reuniu mais 
de 600 atletas com idades en-
tre 30 e 93 anos e contou com 
a presença de Maurren Mag-
gi, campeã olímpica de salto 
em distância, em Pequim em 
2008. Foram arrecadados qua-
se 800kg de alimentos, que 
serão doados às entidades lo-
cais.  

Segundo Bernadete Simão, 
muitos exemplos marcaram 
esses dois dias. “Um momento 
muito emocionante envolveu 
atletas de até 93 anos, como o 
Maedo, de São Paulo, que par-
ticipou das provas de 800m, 
1500m e 5000m, esbanjando 
total vitalidade”, disse. 

Bernadete Simão ainda terá 

mais uma prova este ano e 
continuará com seus treinos 
na pista de atletismo do giná-
sio “Acácio Ferraz”.

Lembrando que Bernadete 
Simão faz parte da Melhor Ida-
de do Grupo “Vivendo Feliz”, 
da Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer (Sejul), que a 
ajudou com o transporte.

América e Santa Rita fazem 
a final em dezembro

COPA AMÉRICA

As semifinais da Copa 
América 2021 ocorreram no 
domingo, 21 de novembro, no 
estádio “Guerino Lezier Vidot-
to” (América), em Tietê.

Confira os resultados:
América 1 x 0 Amigão

Master Jovens 1 x 1 Santa Rita 
(nos pênaltis 6 a 5 para

o Santa Rita)
No domingo, 5 de dezem-

bro, haverá a final da Copa 
América, a partir das 10 horas, 
quando se enfrentam América 
e o Santa Rita.

Com realização do Améri-
ca Futebol Clube e organiza-
ção da JS Arbitragem e Dine 
Sports, a Copa América conta 
com o apoio da TV Tietê + e 
tem divulgação Nossa Folha e 
César Guitte Esportes.

Napoli aplica a maior goleada 
do campeonato até agora

FUTEBOL SOCIETY

Divulgação Hípica Vidotto

Divulgação
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Seu nome de batismo é 
Antonio de Oliveira Filho, 
mas, no universo do fu-
tebol, todos os conhecem 
simplesmente por Toninho 
Oliveira, ex-lateral da Pon-
te Preta, do Santos Fute-
bol Clube (campeão paulista 
em 1984), do Santo André e 
de outras equipes brasileiras. 

Nascido em Iperó, em 27 

de maio de 1955, Toninho
Oliveira começou a carreira 
no São Bento, de Sorocaba, e 
lá jogou até 1977. Em segui-
da, esteve na Ponte Preta e, 
pela equipe campineira, se 
tornou vice-campeão paulis-
ta de 1981. A Macaca, que ti-
nha como principal jogador o 
meia Dicá, perdeu a final para 
o São Paulo, no Morumbi, pelo 
placar de 2 a 0, na época com 
gols de Renato e Serginho.

Em 1984, já no Santos Fu-
tebol Clube, Toninho Oliveira 
comemorou seu principal tí-
tulo: o de campeão paulista, 
após vencer o Corinthians por 
1 a 0, na última rodada do 
campeonato. 

O iperoense, que jogava 
nas duas laterais, foi o titular 
da esquerda no jogo final con-
tra o Corinthians e participou 
de um lance polêmico: um pê-
nalti não marcado por José de 
Assis de Aragão no meia co-
rintiano Zenon. 

Depois do Peixe, Toninho 
Oliveira defendeu as seguin-
tes equipes: Araçatuba (1985), 
Criciúma (1985), Náutico 
(1986), Botafogo de Ribeirão 
Preto (1987), Santo André 
(1988), Ceará (1988), Noroeste 
(1989 e 1990), Suzano (1991) 
e ADPV de Guarulhos (1992). 

Após encerrar a carreira 
no futebol profissional, tra-
balhou como olheiro no XV 
de Piracicaba. Também se tor-
nou treinador no profissional 
do Comercial Futebol Clube, 
de Tietê, além de equipes em 
Itapetininga e Assis. Na sequ-
ência, atuou nas escolinhas 
da Usina Santa Maria (Pilon), 
no Cerquilho Atlético Clube 
(Galo) e na Associação Espor-
tiva São José.

Vale destacar que Toninho 
Oliveira foi o responsável por 
levar o atleta Marcos Vinicius 
Amaral Alves (Marcão) para o 
Ituano. Atualmente, o tiete-
ense brilha no Wuhan Three 
Towns Football Club na China 
League On, e é reconhecido 
pelo faro de gol e bom posi-
cionamento na área.

Hoje, Toninho Oliveira re-
side em Cerquilho e atua com 
escolinha de futebol. Está ca-
sado com Magali e, com ela, 
tem três filhos, a Lorena, o 
Bruna e o Rodrigo, além dos 
dois netos Ana Clara e Pedro 
Miguel.

PIADINHA DA SEMANA - 
O português estava doente e 
foi ao médico. Este colocou o 
estetoscópio nas costas dele e 
ordenou:

-“Senhor Manuel, fala três 

vezes 33!”
E o homem nada! O médi-

co ordenou novamente:
-“Fala três vezes 33!”

Manuel continuava sem di-
zer nada! O médico ficou irri-
tado e disse:

-“Vamos, senhor Manuel! 

Fala três vezes 33!”
Fazendo um esforço enor-

me, Manuel respondeu:
-“Menos 99!” 

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos Acervo Nossa Folha 

O final de semana foi de 
fortes emoções no Clube de 
Cavaleiros “Professor Victo-
rino Machado”, em Rio Claro.
No sábado, 20 de novembro, 
ocorreu a penúltima etapa 
de Salto e a última do Top 
Riders. Já no domingo, 21 de 
novembro, foi realizada a fi-
nal do Hipismo Rural.

No sábado, 20 de novem-
bro, o cavaleiro Lucas Uliana 
Toledo e a égua Anabela fi-
caram em 4º lugar na cate-
goria Escola. Na última etapa 
do Top Riders, que teve uma 
prova de Copa Rédeas, Ana 
Laura Pereira e o cavalo Flash 

conquistaram o 2º lugar na 
categoria Escola e garantiu o 
3º lugar no campeonato. Já 
Olivia Gretilat Ximenes e o 
cavalo Tufão ficaram em 5º 
lugar na etapa.

Pela categoria Interme-
diários, Lucas de Camargo 
Modanez e a égua Gata Negra 
alcançaram o 5º lugar, garan-
tindo o vice-campeonato.

Pela categoria Aberta, Ma-
riana Franze e o cavalo Rafik 
Morab se tornaram vice-cam-
peões da etapa e terceiro lu-
gar no campeonato.

Já no domingo, 21 de no-
vembro, ocorreu a final do 

Hipismo Rural. Os resultados 
começaram logo cedo com 
Gustavo Leite Vidotto, que 
alcançou o Vice-campeonato  
pela categoria Cavaleiros do 
Futuro.

Mariana Franze também 
venceu a etapa da categoria 
Aspirantes ao montar o ca-
valo Rafik Morab e garantiu 
o Vice-campeonato, assim 
como obteve o 3º lugar no 
campeonato do cavalo Árabe.

Vale destacar que Ricar-
do Vidotto não participou da 
etapa devido a uma lesão na 
égua Vitória Qualy e, ainda 
assim, venceu o campeonato 

pela categoria Força Livre, a 
mais forte do Hipismo Ru-
ral. Assim, repetiu o feito de 
2020 e, agora, são quatro tí-
tulos na categoria. Ricardo 
Vidotto também venceu o 
campeonato de Cavalos No-
vos com o Café Qualy.

Pela categoria Máster, Da-
niel Lifschitz foi o campeão 
brasileiro. Agora resta a úl-
tima etapa de Salto, que será 
realizada na Hipica Vidotto, 
no sábado, 4 de dezembro.

Uma animada festa ocor-
reu no domingo, 21 de novem-
bro, e marcou os 81 anos de 
fundação do tradicional Clube 
de Natação e Regatas de Tietê, 
tendo à frente o presidente 
Cassiano Baudo e diretores. 

O evento teve partidas de 
futebol em diversas catego-
rias. Na apresentação esporti-
va, esteve reunida a garotada 
da escolinha de futebol “New 
Footbal/Aiqfome”. 

No campo A, jogaram Gar-
galo (Tietê) x CRC de Laran-
jal Paulista; e Garcia (Tietê) x 
Manda Nudes (Laranjal Paulis-
ta). No campo B, o confronto 
ocorreu entre os associados 
do Clube Regatas.

O ponto alto foi a inaugu-
ração oficial de mais um cam-
po society do clube, localizado 
na antiga quadra de esportes, 
que recebeu o nome de “Arena 
Orlando Stievano Filho (Dinha-

ta)”. O jogo oficial, neste novo 
espaço esportivo, ocorreu en-
tre veteranos, associados e 
convidados, que relembraram 
os tempos áureos dos embates 
futebolísticos em Tietê.

Complementando a festa, 
no espaço recreativo do Clube 
Regatas, foram servidos chur-
rasco e cerveja gelada, num cli-
ma de boa conversa e ótimas 
lembranças. 

Parabéns Clube Regatas!

Ricardo Vidotto é bicampeão de Hipismo Rural

Regatas completa 81 anos de fundação

DESTAQUE

COMEMORAÇÃO

No domingo, 21 de novem-
bro, foi realizada a terceira ro-
dada do Campeonato Interno 
do Paraná Futebol Clube, no 
campo do Pingo no I.

Confira os resultados:
Ponte Preta 2 x 2 Atlético 

Paranaense
Napoli 8 x 3 Red Bull Brasil

Neste domingo, 28 de no-
vembro, ocorrerá a quarta ro-

dada com mais dois jogos:
8h - Napoli x Atlético Parana-

ense
9h - Manchester United x 

Ponte Preta
O campeonato tem a orga-

nização do Paraná Futebol Clu-
be e cobertura de Dinesports, 
TV Tietê +, César Guitte Espor-
tes e divulgação do jornal Nos-
sa Folha.

Ricardo Vidotto entre os 
cavaleiros e amazonas 

da Hípica Vidotto

Toninho Oliveira foi 
campeão paulista pelo 

Santos em 1984

SANTOS FUTEBOL CLUBE - CAMPEÃO PAULISTA EM 1984
Em pé: Rodolfo Rodrigues, Gilberto Sorriso, Marcio, Toninho Carlos,

Chiquinho, Toninho Oliveira e Dema
Agachados: Gersinho, Lino, Paulo Isidoro, Serginho Chulapa, Humberto e Zé Sérgio

Divulgação

 Presidente 
Cassiano Baudo 



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

A importância de esquecer
ESPAÇO ABERTO

Perfil entrevista
Aniete Abreu
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Ilustre tieteense, coronel 
Raphael Augusto de Souza 
Campos foi um político que 
muito fez pela sua terra na-
tal. Nascido em 16 de dezem-
bro de 1849, filho de João Ba-
tista de Souza e de Salomé de 
Arruda Campos, fez seus es-
tudos preliminares em Tietê 
e, em seguida, matriculou-se 
no célebre Colégio São Luiz, 
em Itu, e, posteriormente, na 
Faculdade de Direito de São 
Paulo, abandonando os estu-
dos no terceiro ano.

Casou-se em Tietê, em 14 
de julho de 1874, com Emília 
de Souza Campos, filha de 
Joaquim Bento de Souza e de 
Augusta Alves de Campos. 
Segundo consta na Cronolo-
gia Tieteense, desde a moci-
dade revelou gosto para a po-
lítica, sendo valioso auxiliar 
do seu pai, chefe de grande 
prestígio do antigo Partido 
Conservador, no tempo do 
Império. 

Inúmeros foram os cargos 
que ocupou, tanto de eleição 
como nomeação. Em 20 de 
abril de 1875, coronel Rapha-
el Augusto de Souza Campos 
foi empossado no cargo de 1º 
suplente de delegado de Polí-
cia e, em setembro de 1880, 
era eleito vereador para o 
biênio 1881 a 1882. Em 8 de 
abril de 1886 prestava com-
promisso de 3º suplente de 
juiz municipal, sendo neste 

mesmo ano, inspetor literá-
rio, cabendo-lhe a honra in-
signe de acompanhar Dom 
Pedro II, quando em Tietê 
esteve em novembro de 1886 
em visitas às escolas locais.

De acordo com a Crono-
logia Tieteense, tomou parte 
saliente na Proclamação da 
República, em Tietê, sendo 

o único orador que, na as-
sembleia popular de 16 de 
novembro, propôs ao povo a 
aclamação de um triunvirato 
para governar o município 
até que o governo provisório 
republicano deliberasse em 
definitivo. Esse triunvirato 
foi composto por dr. Adolpho 
Botelho de Abreu Sampaio, 

Joaquim Antonio Correa e 
coronel Indalécio Ferreira de 
Camargo.

Como suplente de juiz de 
Paz, foi convocado em 1890, 
servindo até as eleições de 
1892. Com a renúncia do ve-
reador José Correa de Arru-
da, na primeira Legislatura 
Republicana, foi eleito e em-
possado em sua cadeira em 
8 de agosto de 1893. Um ano 
depois, acabou eleito deputa-
do estadual para a legislatura 
de 1895 a 1897, desempe-
nhando o seu mandato com 
muito brilhantismo. 

Durante o tempo que ser-
viu como deputado, coronel 
Raphael Augusto de Souza 
Campos desistiu dos seus 
subsídios em favor dos co-
fres públicos. 

No triênio de 1899 a 1901, 
exerceu o cargo de juiz de 
Paz, sendo eleito vereador 
para o triênio seguinte de 
1902 a 1904. Não terminou 
seu mandato de vereador, 
pois, espontaneamente dei-
xou de comparecer às sessões 
da Câmara, que decretou a 
perda do seu mandato, con-
forme resolução da Câmara.

Também exerceu o car-
go de prefeito de Tietê de 2 
de julho a 28 de agosto de 
1912. Prestou ainda relevan-
tes serviços à Santa Casa de 
Misericórdia, da qual era só-
cio benemérito e de cuja 2ª 

Em Tietê, ocupou muitas funções como as de prefeito e vereador, mas também foi deputado estadual para a Legislatura de 1895 a 1897

Saiba quem foi Raphael Augusto de Souza Campos

Foi um dos fundadores do Partido Republicano 
Paulista, que surgiu no ano de 1909 
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LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha da edi-

ção de hoje traz Luís Cor-
reia de Mello. Nascido no 
município de Tietê, em 6 de 
dezembro de 1888, era filho 
de Avelino Correa de Moraes, 
“Nhô Avelino”, falecido em 6 
de junho de 1915, e de dona 
Brasília de Almeida Mello.

Em sua terra natal, fre-
quentou, depois dos pri-
meiros estudos, o colégio 
particular do dr. Theodoro 
Antunes Maciel. Em São Pau-
lo, foi aluno de Português do 
professor Álvaro Guerra. En-
trou em 1908 para a revisão 
de “O Estado de S. Paulo”, 
que deixou para secretariar o 
“Jornal de Piracicaba”.

Em 1909, seguiu para o 
Rio de Janeiro, ingressando 
como redator na “Imprensa”, 
de Alcindo Guanabara. Nes-
se mesmo ano, viajou para a 
Europa, fixando residência na 
cidade de Porto, em Portugal, 
onde trabalhou no “Comér-

cio do Porto”. De regresso ao 
Brasil, retornou à atividade 
jornalística. Fez parte da re-
dação de “A Notícia”, de “O 
Estado de S. Paulo”, de “A 
Nação”, do “São Paulo Ilustra-
do”, de “A Gazeta”, que secre-
tariou em substituição a Mo-
acyr Piza. Subsecretariou “O 
Combate”, de Acylino Rangel 
Pestana.

Esteve várias vezes na Ar-
gentina e no Uruguai, tendo 
percorrido extensa parte do 
território brasileiro.

Em 1947, recusou o con-
vite para ocupar o cargo de 
diretor do Departamento de 
Cultura da Prefeitura Muni-
cipal.

Foi redator-secretário da 
“Folha da Noite”, do “Correio 
Paulistano” e do “Jornal da 
Manhã”. Dirigiu a revista “A 
Cigarra”, de Gelásio Pimenta.

Colaborou em jornais e 
revistas do País, tendo sido 
correspondente da “Cena 

Ilustrata”, de Florença.
Em sua mocidade, dirigiu 

o semanário “O Tietê”. Fez 
parte do quadro do funcio-
nalismo da Secretaria de Se-
gurança Pública desde 1935. 
Fundou vários periódicos, 
entre os quais “Cine Revista”, 
“O Relâmpago”, “O Idealista”. 
Escreveu para a edição domi-
nical do “Correio da Manhã”, 
tendo feito bibliografia literá-
ria, nos últimos tempos, para 
a revista carioca “Leitura”. 

Foi com Amadeu Amaral, 
Leo Vaz, Breno Ferraz, Júlio 
de Mesquita Filho e outros 
fundador do primeiro Ins-
tituto de Estudos Paulistas. 
Foi, também, membro hono-
rário do Instituto de Cultura 
Americana da La Plata, na Ar-
gentina, membro da Socieda-
de Paulista de Escritores, do 
Instituto Histórico e Geográ-
fico de São Paulo, do Instituto 
Genealógico Brasileiro, da As-
sociação Paulista de Impren-

sa, da Sociedade Científica de 
São Paulo e da Associação de 
Intercâmbio Cultural de Gua-
ratinga, no Mato Grosso.

Faleceu em São Paulo, em 
6 de fevereiro de 1969, e seus 
restos mortais foram transla-
dados para Tietê, onde estão 
sepultados no Cemitério Mu-
nicipal.

Acervo internet
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Diretoria fez parte como se-
cretário (1900-1901). Além 
de donativos em dinheiro, 
doou também o terreno onde 
ser ergueu a ala antiga do 
hospital.

Foi um dos fundadores do 
Partido Republicano Paulis-
ta, que surgiu em 1909 e fez 
parte até a sua morte. Tama-
nho era o seu prestígio junto 
à política paulista que, por 
inúmeras vezes, serviu como 
promotor interino da Comar-
ca. 

Possuidor de um coração 
boníssimo, chegou a dizer 
que a sua casa era a “caixa 
forte” da pobreza. Tanto que 
muitos viviam à custa da sua 
generosidade, segundo re-
latos. Mesmo no tempo em 
que modestamente exercia a 
profissão de advogado provi-
sionado, nunca deixou de so-
correr os mais necessitados. 

Segundo Benedicto Pires 
de Almeida, coronel Raphael 
Augusto de Souza Campos 
era um forte, que sempre 
se fez ouvir desinteressada-
mente e jamais deu mostra 
de desânimo. Pelo contrário, 

poucos o excederam em ener-
gia. Dispunha de vasta capa-
cidade administrativa e gran-
de cultura. Na época, todos o 
estimavam, o veneravam e o 
respeitavam extraordinaria-
mente. 

Este ilustre tieteense fale-
ceu em 13 de janeiro de 1913, 
às 10h30, quando se prepara-
va para assistir à sessão or-
dinária da Câmara Municipal, 
da qual fazia parte. Sua mor-
te causou imensa consterna-
ção da população local, onde 
era conhecido pelas qualida-
des de político. Na época, na 
Câmara dos Deputados, por 
ocasião da sua morte, Julio 
Prestes, seu grande amigo, 
discursou e requereu voto de 
pesar.

Um dia após o seu fale-
cimento, o Poder Legislativo 
tieteense nomeou uma co-
missão para dar os pêsames 
à família, acompanhando os 
restos mortais até o Cemi-
tério Municipal, além como 
determinou que a então rua 
dos Bambus passasse a se 
chamar Raphael Augusto de 
Souza Campos.

O verbo “esquecer” nos di-
cionários apresenta o signifi-
cado de “Perder a lembrança 
de uma pessoa, de uma coisa 
ou de um fato triste na exis-
tência humana”. Como afir-
mava o poeta português Fer-
nando Pessoa: “Há um tempo 
em que é preciso abandonar 
as roupas usadas, que já tem a 
forma do nosso corpo, e esque-
cer os nossos caminhos, que 
nos levam sempre aos mesmos 
lugares. É o tempo da traves-
sia: e, se não ousarmos fazê-la, 
teremos ficado, para sempre, 
à margem de nós mesmos”. 

Na verdade, o homem em 
todas as épocas vive o perigo 
de ser tomado por uma in-
tensa dor. Muitas vezes são 
mágoas passadas, carregadas 
com rancores e grandes an-
siedades.  Ele não consegue 
esquecer e tortura-se ao pen-
sar da seguinte forma: “Ah, se 
eu tivesse feito alguma outra 
coisa, isso não teria aconteci-
do”. Dessa maneira, permite a 
culpa e a condenação crescer 

dentro de si. Assim, tudo fica 
ainda mais confuso. Por isso, 
nestas horas deve aprender 
a oração da serenidade: “Se-
nhor, concede-me a força para 
aceitar as coisas que não pos-
so mudar, coragem para mu-
dar às que posso e sabedoria 
para reconhecer a diferença 
entre elas”.

Quando a autocondena-
ção vier, por alguma coisa 
além do seu próprio controle, 
o indivíduo necessita prati-
car a orientação da primeira 
carta do apóstolo São Pedro, 
capítulo cinco, versículo sete: 
“Lançando sobre Deus toda a 
vossa ansiedade, porque Deus 
tem cuidado de vós”, e do Sal-
mo cinquenta e cinco, capítulo 
vinte e dois: “Confia os teus 
cuidados ao Senhor e Ele te 
susterá; jamais permitirá que 
o justo seja abalado”. Todas 
as tribulações na memória 
precisam ser postas diante de 
Deus, pedindo-Lhe para remo-
vê-las totalmente.

Na primeira carta do após-

tolo São João, capítulo dois, 
versículo primeiro, existe um 
destaque importante: “Filhi-
nhos meus, estas coisas vos 
escrevo para que não pequeis. 
Se, todavia, alguém pecar, te-
mos Advogado junto ao Pai, 
Jesus Cristo, o justo”. Ao co-
meter um erro, ninguém está 
sozinho, pois Cristo está pre-
sente, servindo como advo-
gado, ao defender a causa do 
sofredor. Enfim, o atribulado 
deve expor a Jesus sua neces-
sidade, confessar seu pecado 
e pedir-lhe o perdão.

Além do mais, quando 
Deus perdoa, é como se a 
falta nunca tivesse existido, 
pois é inteiramente apagada. 
“Agora, pois, já nenhuma con-
denação há para os que estão 
em Cristo Jesus”, conforme a 
carta do apóstolo São Paulo 
aos Romanos, capítulo oito, 
versículo primeiro. Ao sentir 
a condenação pelos pecados 
já perdoados, simplesmen-
te lembre, não é Deus quem 
o acusa! Seu amor é infinito 

e deseja conceder o perdão 
para nossa vida ser liberta 
deste sentimento.  

Portanto, para aprender a 
esquecer há carência dos se-
guintes passos importantes: 
Admita o sentimento de culpa; 
Identifique a sua origem; Per-
doe as pessoas integralmente; 
Perdoe a si mesmo completa-
mente; Confesse a sua culpa e 
necessidade a Deus, sem re-
servas, receba Dele o perdão 
e a purificação completa. Em 
alguns casos, não há jeito de 
fazer restituição, em outros 
faria mais mal à pessoa do 
que manter silêncio. Aceite 
as coisas, as quais não serão 
alteradas, mas transforme ra-
pidamente às que podem ser 
mudadas. 

Joani Corrêa Prestes – 
Mestre em Letras, professor 
e educador.  E-mail: jcpreste-
sedu@hotmail.com  –  Twit-
ter: @teachervjcp – blog: 
https://teachervjcpjoani.blo-
gspot.com.br/ 

Aniete Abreu nasceu, em São Paulo, em 5 de setembro de 
1980, da união de Aylor Abreu - Manderley e Francisca Passa-
relli Abreu. Tem dois irmãos Aylor e Arley Abreu, está solteira 
e é mãe do  Xavier Abreu. 

Enquanto educadora, trabalha, atualmente, na Escola “Plí-
nio Rodrigues de Morais”.

Eu sou? Determinada.
Sinônimo de beleza? Energia positiva.
Cantor e cantora? Seu Jorge e Paula Lima.
Ator e atriz? Tyler James Williams e Lupita Nyong’o.
Sonho? Meu sonho é que a fome no mundo acabe. 
Amor? Essencial.
Solidão? Necessária.
Deus? Tudo.
Religião? Propósito.
Filme? Pantera Negra.
Sonho de consumo? Um determinado tênis.
Defeito? Ser crítica. 
Qualidade? Ser solidária.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Andar de bicicleta.
Qual o livro de cabeceira? Bíblia.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seria psi-

cóloga.
Momento da vida para repetir? Minha infância.
Alegria? Meu filho.
Tristeza? Saudades.
Decepção? Injustiça.
Receita contra o tédio? Esporte.
Tem saudades do quê? Dos meus pais.
Amizade é? Confiança.
Um(a) amigo(a) especial? Domênica Almeida.
Palavra que riscaria do vocabulário? Medo.
Ídolo? Angela Devis, professora e filósofa socialista estadu-

nidense que alcançou notoriedade mundial na década de 1970.
Frase? “Nunca julgue o livro pela capa”.
Nota 10 para: mim.
Nota zero para: o racismo.
Um grande homem ou uma grande mulher? Todos os ho-

mens e mulheres.
Planos para o futuro? Continuar lutando a cada dia.
Recado? “Encarar os desafios da vida com muita positivi-

dade, afinal Deus está conosco!”



A cidade de Cerquilho ga-
nhou no sábado, 20 de outu-
bro, um espaço especial para 
as crianças. É a “Recreação 
Infantil Clube da Criança”, um 
espaço amplo e arejado, pen-
sado em todos os detalhes 
para receber as crianças.

Com toda a segurança, in-
fraestrutura e pessoal respon-
sável e treinado, as sócias Érica 
Pakes e Thais Gaspi prometem 
revolucionar com a metodolo-
gia que será aplicada para re-
ceber seus “visitantes”.

Em uma mescla da meto-
dologia Waldorf, Régio Emilia 
e Montessori, o local busca tra-
balhar o psicológico, social, in-
telectual e espiritual, fazendo  
as crianças se desenvolverem 

como seres humanos de forma 
simples.

O local também disponibi-
lizará reforço escolar para as 
crianças maiores em fase de 
alfabetização, atividades lúdi-
cas voltadas a desenvolver o 
intelecto e criatividade, trazen-
do os pequenos para o mundo 
real sem uso de brinquedos 
tecnológicos ou alienantes,

No local é possível verificar 
a preocupação das sócias em 
deixar o local alegre, criativo 
e estimulante, fazendo uso de 
coisas simples, mas que dão 
liberdade ao desenvolvimento 
das crianças.

Érica Pakes, uma das só-
cias, disse: “sou filha de uma 
professora e poetisa com um 

músico, sou pedagoga e mãe. 
O meu maior sonho sempre 
foi ter um espaço em que eu 
pudesse casar todos os meus 
conhecimentos intelectuais e 
de vida e, assim, auxiliar no 
desenvolvimento das crianças, 
para que elas se tornem se-
res humanos melhores para o 
mundo”

Thais Gaspi, a outra sócia, 
ficará responsável pela parte 
administrativa, pelas brinca-
deiras e atividades, devido a 
sua formação com conheci-
mento teórico e prático destas 
áreas.

A “Recreação Infantil Clu-
be da Criança” fica instalada 
na rua Topázio, 82, no bairro 
Galo de Ouro, em Cerquilho.

“Façam uma visita e vejam 
a bela proposta aliada a pre-
ços excelentes para ter um 
lugar ideal para seus filhos, 
tanto no contra turno escolar 
como em períodos, diárias 
ou por horas, como esclare-
cimento também gostaria de 
deixar claro que o local é par-
ticular e não tem relação al-
guma com o empreendimen-
to Residencial Ouro Verde 
que está ao lado”, ressaltam 
Érica e Thais.

Vale registrar que esti-
veram na inauguração da 
“Recreação Infantil Clube da 
Criança”, a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, e o estilis-
ta Dief Gomes.
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2ª MOSTRA CIENTÍFICA

Evento também contou com simulado de júri, lançamento de livro, apresentação de capoeira, minicursos e palestra sobre a Consciência Negra

Faculdade Cerquilho premia trabalhos acadêmicos

No sábado, 20 de novem-
bro, a Faculdade Cerquilho  
(FAC) realizou a 2ª Mostra 
Científica. Com o objetivo de 
proporcionar à comunidade 
acadêmica e à sociedade um 
espaço de promoção da Ciên-
cia e da Cultura, o evento pre-
miou os melhores trabalhos 
apresentados.

Segundo informou a FAC, 
foram recebidos 46 trabalhos 
divididos em quatro grupos: 
Ciências Socias e Jurídicas; 
Ciências Humanas e Psicolo-
gia; Ciências da Saúde; Educa-
ção e Ciência. Os três melho-
res ganharam um tablet como 
prêmio.

A 2ª Mostra Científica 
contou com diversas ativida-
des ao longo da data do sába-
do, dentre elas, a apresenta-
ção de trabalhos científicos, 
simulado de Juri, minicursos, 

palestras e apresentações 
culturais. 

Na ocasião também foi 
lançado o livro “A educação 

durante os anos JK (1956 
- 1961)”, de autoria da pro-
fessora Maria da Conceição 
Dal Bó Vieira, resultado da 

sua pesquisa de Mestrado em 
Educação.

A 2ª Mostra Científica da 
Faculdade Cerquilho foi uma 

iniciativa do Núcleo de Pes-
quisa e Iniciação Científica 
(NPIC) da FAC, que visa criar, 
desde o primeiro período le-
tivo do aluno, um espaço de 
aprendizagem. 

“A Faculdade Cerquilho en-
tende que esta atividade pro-
porciona aos alunos uma das 
mais importantes ferramentas 
do conhecimento, a relação da 
teoria com a prática, da mes-
ma forma que abre as portas 
ao público para ter acesso a es-
sas informações e discussões”, 
declarou a professora Anna 
Carolina Monéia.

AÇÃO DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO NOVEMBRO AZUL

Na terça, 24 de novembro, 
a Faculdade Cerquilho pro-
moveu uma ação de conscien-
tização sobre a importância 
do exame para diagnóstico 
precoce do câncer de prósta-

ta, organizada pela professo-
ra Thais Paulino.

Durante a noite professo-
res e alunos participaram de 
palestras e também ouviram 
o testemunho de um aluno 
do curso de Direito que rece-
beu o diagnóstico da doença 
e realizou o tratamento.

A palestra de abertura foi 
do professor Luciano Belltti 
junto da aluna Evelyn (Enfer-
magem) sob o tema: “Câncer 
de Próstata: Epidemiologia, 
Causa, Sintomas, Diagnóstico 
e Tratamento”.

Na sequência, as alunas 
Brunna e Márcia, do curso de 
Psicologia, falaram sobre os 
impactos psicológicos no tra-
tamento do câncer de prós-
tata. Já o aluno Márcio, do 
curso de Direito, ministrou a 
palestra “Câncer: do diagnós-
tico ao tratamento”.

Fotos divulgação FAC 

O NATAL JÁ CHEGOU NA

Temos muitas delícias para você aproveitar 
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Vino di Vita

A FAC premiou os melhores trabalhos apresentados 
na 2ª Mostra Científica

Maria da Conceição 
Dal Bó Vieira

Érica Pakes e Thais Gaspi inauguram o “Clube da Criança”
EM CERQUILHO

Divulgação

Na inauguração, Érica e Thais recepcionaram a 
jornalista Damana Rodrigues e o estilista Dief Gomes

Escola recebe obras de 
ampliação e reforma

EM TIETÊ

Em Tietê, a Escola Munici-
pal de Ensino Básico (Emeb) 
“Professora Maria José Pires 
Biagioni (Zezé), que atende o 
Ensino Fundamental do bair-
ro Terras de Santa Maria e da 
região ribeirinha da Rodovia 
Marechal Rondon, sentido Tie-
tê/ Porto Feliz, vêm recebendo 
da Prefeitura do município im-
portante investimento para a 
melhoria de suas instalações, 
conforme informado pela se-
cretária municipal de Educa-
ção, professora Nilza Bernardo 
Coutinho.

Na retomada de suas ativi-
dades, “a escola ‘Zezé Biagioni’ 
contou com duas novas e am-
plas salas de aula, assim como 
recebeu novas janelas e portas 
em vidro temperado, além da 
substituição da estrutura de 

seu telhado de acesso às salas 
de aula”, explicou a secretária 
Nilza Coutinho.

A escola do bairro Terras 
de Santa Maria está caminhan-
do para ficar totalmente revi-
talizada, conforme orientação 
do prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB). 

Ainda de acordo com a 
secretária de Educação, a uni-
dade receberá equipamentos 
multimídia, e, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Esportes, Juventude e Lazer 
(Sejul), terá um espaço revita-
lizado para as atividades de 
Educação Física, com a breve 
conclusão do fechamento do 
local, da construção de sani-
tários e vestiários da quadra 
esportiva do bairro, vizinha ao 
prédio escolar.

Santa Casa de Tietê implanta projeto carimbo da placenta

ÁRVORE DA VIDA

Ao prezar por um momen-
to tão especial para as mu-
lheres como é o do parto, a 
Maternidade da Santa Casa de 
Misericórdia de Tietê colocou 
em sua rotina mais um gesto 
de carinho para as mamães 
que dão à luz na entidade tie-
teense.

Recentemente, a equipe 
multiprofissional do hospital 
implantou o projeto carimbo 
da placenta “Árvore da Vida: 
seu amor eternizado”. 

O objetivo da entidade é 
uma das estratégias de hu-
manização dos partos e nas-
cimentos realizados pela 
entidade e visa uma melhor 
assistência as gestantes e 
seus familiares, estimulando 
o desenvolvimento de ações 
de humanização que possam 
tornar a experiência hospita-
lar mais positiva.

Segundo divulgou a en-
tidade, a proposta surgiu a 
partir da experiência da en-
fermeira Valdenice Maria de 

Lima Moraes e da técnica em 
Enfermagem Denise Silva de 
Carvalho após pesquisa sobre 
o tema em outras unidades de 

Saúde, e teve a ideia fortale-
cida pela responsável técnica 
Ana Paula dos Reis.

Por meio do carimbo da 
placenta, em uma folha de 
papel personalizada são des-
critas todas as informações 
do nascimento do bebê, en-
tregando aos pais esta recor-
dação por meio do projeto 
carimbo da placenta “Árvore 
da Vida: seu amor eterniza-
do”, que é desenvolvido espe-
cialmente pela equipe de En-
fermagem da Maternidade e 
Centro Cirúrgico em conjunto 
com o Grupo de Trabalho de 
Humanização (GTH). 

Assim, o projeto carimbo 
da placenta “Árvore da Vida: 
seu amor eternizado” com-
põe uma série de iniciativas 
do hospital com o objetivo de 
humanizar os partos e o início 
da vida daquele bebê.

Projeto carimbo da placenta “Árvore da Vida: 
seu amor eternizado” presenteia mamães

Divulgação
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ANIVERSARIANTES

Angélica Regina Prupere 
celebra nova idade nesta 
sexta, 26 de novembro, 

com os filhos Tiago e 
Chiara e familiares

Ana Lucia Alves Lima 
aniversaria nesta sexta, 

dia 26, ao lado do marido 
Valdir (Bagre) e das 

filhas Angélica e Mônica

Débora Nallin Salvador 
Landucci celebra mais 

aniversário nesta sexta, 
dia 26, na companhia do 
marido Bruno e do filho

Gabriela Lorenzetti 
rasga folhinha nesta 

sexta, 26 de novembro, e 
comemora a data com o 
filho Matheus e família

Giani Dal Bó Foresto vai 
assoprar velinhas nesta 
sexta, 26 de novembro, 
e receberá o carinho dos 
familiares e dos amigos

Joyce Zaneti Ferreira 
brinda nova idade nesta 

sexta, dia 26, com o 
marido Sérgio, o filho 
Henrique e a família

João Claudio Batistela 
aniversaria nesta sexta, 
26 de novembro, junto 
da esposa Fatima e dos 
filhos Junior e Marjorie

Leo Larre troca de idade 
nesta sexta, 26 de 

novembro, na companhia 
da esposa Claudia, dos 
filhos e dos familiares

Brinde desta sexta, 
26, será para Marcos 

Soldera, que comemora a 
data com a mãe Floriza, 
o filho Caio e a família

Maria Eugenia Lima 
celebra mais um ano de 
vida na sexta, dia 26, 

junto dos filhos Andréia 
e Evandro e dos netos

Neto Luvizotto assopra 
velinhas nesta sexta, 26 
de novembro, ao lado da 
esposa Marcela, da filha 
Maria Clara e da família

A esposa Viviane e os 
filhos parabenizam 

Rafael Zamuner pelo 
aniversário nesta sexta, 

26 de novembro

Wagner Vaz muda de 
idade nesta sexta, 

26 de novembro, com a 
esposa Nerli, o filho 

e toda a família

Lucas Nallin Salvador 
recebe os parabéns da 

esposa Deborah, do filho 
Igor e familiares nesta 
sexta, 26 de novembro

Adriana Tezotto Correia 
Silvestrim aniversaria 
neste sábado, dia 27, 

junto do marido Edson, 
dos filhos e da família

Arlene Florentino vai 
trocar de idade amanhã, 

dia 27, e receberá 
as felicitações dos 

familiares e amigos

Os parabéns deste 
sábado, dia 27, serão 

para Beatriz Schumekel, 
que brinda com os 
irmãos e os amigos

Celestino Donato 
Masserani assopra 

velinhas neste sábado, 
dia 27, na companhia da 

esposa Aline e família

Isabela Floriam Torrezan 
aniversaria neste 

sábado, 27 de novembro, 
na companhia da mãe 
Vânia e do pai Celso

Márcio Antonio Modanez 
troca de idade neste 

sábado, 27 de novembro, 
e festeja a data com a 

esposa Aline e os filhos

Maurício Tavares 
Caggirai muda de idade 

neste sábado, 27 de 
novembro, e recebe todo 

o carinho da família

O marido Paulo Matraca, 
a filha Helena e os 

familiares parabenizam 
Noelma Pereira neste 

sábado, 27 de novembro

Sandra Takakura rasga 
folhinha neste sábado, 
dia 27, junto do marido 

Franco, dos filhos Franco 
e Stela e da família

Os familiares e os 
amigos enviam os 

parabéns para Renato 
Montovani neste sábado, 

27 de novembro

A esposa Érica e o filho 
Antoni cumprimentam 
Tiago Conti pela nova 
idade festejada neste 

sábado, 27 de novembro

Vanda da Silva Pontes 
Pasquali aniversaria 

amanhã, dia 27, e recebe 
o carinho do marido 
Clóvis e dos filhos

Amelinha Schincariol 
apaga velinhas no 

domingo, 28, junto do 
marido Cid Gallo, dos 

filhos e da família

Cassiana Polastri vai 
celebrar mais um ano 

neste domingo, dia 28, 
na companhia do marido 
Ivan e da filha Ana Julia

O brinde do domingo, 
28, será para João Paulo 
Moraes, que comemora 
com o pai Xinhão, a mãe 

Kátia e os amigos

A esposa Fabiana e os 
filhos parabenizam Osni 
Candoia Junior (Tio) por 

mais um ano de vida 
neste domingo, dia 28

O marido Rogério e os 
filhos Miguel e Manuela 

parabenizam Karina 
Brazzarotto Denardi 

neste domingo, dia 28

Léo Marques troca de 
idade neste domingo, 

28 de novembro, e 
recebe as felicitações da 

família e dos amigos

O ator e produtor 
Luis Sandei festeja 
aniversário neste 

domingo, dia 28, junto 
da família e dos amigos

Melise Scomparim recebe 
os beijos do marido 

Murilo, do pai Osvaldo, 
da irmã e dos familiares 
neste domingo, dia 28

Marina Franciscati 
Gardenal, filha de 

Nathália Franciscati e 
Mateus Gardenal, fez

um aninho ontem, dia 25

William Gomes de 
Almeida aniversariou na 
quinta, 25 de novembro



Gislaine Malavazi 
completa mais um ano 
na segunda, dia 29, ao 
lado da filha Heloise e 

dos familiares

A esposa Tatiana, a 
filha Ana Laura e família 

parabenizam Guto 
Melaré pelo aniversário 

na segunda, dia 29

Josiane Siqueira 
aniversaria na segunda, 
29 de novembro, junto 
do marido Amauri e dos 

filhos Pablo e Yasmin

Lilian Vieira muda de 
idade na segunda, 

29 de novembro, na 
companhia do filho, dos 

familiares e amigos

Mariluce Roma assopra 
velinhas na segunda, 29 
de novembro, ao lado do 
marido Nonô e dos filhos 

Matheus e Vitor

O marido Fábio, a filha 
Heloísa e a mãe Edna 
parabenizam Regiane 

Grando Melaré na 
segunda, dia 29

Iracema Pizol rasga 
folhinha na terça, dia 30, 

com o marido Pedro, o 
filho Wellington, a nora 

Tabata e a família

José Olmiro brinda 
aniversário na terça, dia 

30, na companhia da 
esposa Maria Eugênia, 

dos familiares e amigos

Maria Alaíde Pissinato 
troca de idade na terça, 

30 de novembro, e 
recebe o carinho da 
família e dos amigos

André Pachani 
assopra velinhas na 

quinta, 2 de dezembro, 
na companhia dos 

familiares e amigos

Cleide Slobodak rasga 
folhinha na quinta, 2 

de dezembro, junto do 
marido Vanderlei, da 
filha Mirella e família

Elaine Ortolani receberá 
os cumprimentos dos 

familiares e amigos pelo 
aniversário na quinta, 

2 de dezembro

Genesio Ramos festeja 
mais um ano de vida na 
quinta, 2 de dezembro, 
ao lado da esposa, do 

filho e de toda a família

Lucas Bete Milanelo, filho 
de Thaís e Érlon Milanelo 
Ciconelo, vai completar 
quatro anos na próxima 
quinta, 2 de dezembro

A esposa Samara 
Cancian e os filhos Breno 

e Betina parabenizam 
Mauro Adorno na quinta, 

2 de dezembro

Rita Melaré será 
festejada pelo marido 

Joel, pelo filho Neto, pela 
neta Lara e pela nora 
Ana na quinta, dia 2

Valquíria Matos faz 
aniversário na quinta, 

2 de dezembro, ao 
lado da filha Laís, do 

namorado e da família

Os pais, os irmãos e 
familiares enviam as 

felicitações para Marcelo 
Reginato, aniversariante 
da próxima quinta, dia 2

Sandra Cruz será 
festejada pelo marido 
Francisco Lara, pelo 

filho e pela família na 
segunda, dia 29

Tatiana Roma brinda 
aniversário na segunda, 

dia 29, ao lado do marido 
Juliano Pakes, da filha 

Lorena e familiares

Ademir Bellinossi 
(Carcaça) muda de 

idade na terça, dia 30, 
na companhia da esposa 
Lúcia e da filha Letícia

Brinde da quarta, dia 1º, 
será para James Lara 

Subitoni Camargo, que 
comemora a data com a 

namorada Eliana

Milton Casetto celebra 
mais um ano de vida na 
quarta, 1º de dezembro, 
e ganha os parabéns dos 

familiares e amigos

Renata Weissberg muda 
de idade na quarta, 1º de 
dezembro, na companhia 

do marido Rodrigo 
Tomate e dos filhos

O marido Sérgio e os 
filhos Douglas e Yara 
parabenizam Neuzeli 

Zamuner na terça, 
30 de novembro

Noely Benitez de Lima 
Mendes aniversaria na 
terça, 30 de novembro, 
e brinda com o marido 
Wagner e familiares 

Brinde da terça, 30, 
será para Patrícia 

Silveira, que festeja 
a data com o marido 

Orlando e a filha Analua

Os filhos Neto e Amanda, 
os netos e toda família 

parabenizam Maria 
Augusta Amorim Nunes 

na terça, dia 30

Maria José Franciscati 
Correia apaga velinhas 
na terça, dia 30, junto 
dos filhos, dos netos, 
das noras e do genro

Maria Neuza Lopes 
Pasquotto festeja mais 

um ano de vida na 
próxima terça, dia 30, ao 

lado do marido Daniel

Adriely Corrêa de Souza 
recebe os parabéns dos 
pais Pedro e Cássia e do 

noivo Diego na terça, 
30 de novembro

O marido Neto, a família 
e amigos cumprimentam 
Cristiane Romagnoli pela 

nova idade na terça, 
30 de novembro

Eliana Reis celebra 
mais um ano na terça, 
dia 30, na companhia 

dos pais Arnaldo e 
Lucinha e familiares

Rossano Beloto faz 
aniversário na quarta, 1º 
de dezembro, junto das 
filhas Rúbia e Raíssa, da 

família e dos amigos

O marido, os filhos, 
os pais e a família 
parabenizam Ana 

Carolina Mathias na 
quinta, 2 de dezembro

Antonella Foltran, filha 
de Letícia Oliveira e 

João Foltran, completa 
dois aninhos de vida na 
quinta, 2 de dezembro

Ana Lúcia Fidelis celebra 
mais um ano de vida na 
quarta, 1º de dezembro, 
com os filhos, as netas, a 

mãe e toda a família

Ana Maria Pereira Leite 
receberá os parabéns do 
marido Sérgio, das filhas 

Marie e Naninha e dos 
netos na quarta, dia 1º

O marido Rogério e as 
filhas Júlia e Beatriz 

cumprimentam Denise 
Catto Bonadia na quarta, 

1º de dezembro

ANIVERSARIANTES
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Agda Melaré Gomes 
vai apagar velinhas na 

segunda, dia 29, na 
companhia do marido, 
dos filhos e da família

Adriana Simão troca 
de idade na segunda, 

29 de novembro, junto 
do marido Flávio, dos 
familiares e amigos 

Elci Terlizzi rasga 
folhinha na segunda, 

29 de novembro, junto 
do marido Fábio, dos 

filhos e da família
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Lavínia Bertola 
Polastri

Edmur e 
Adriana

Julio e
Thais

Dila e
Danilo

Junior e
Rosana

Cida e
Palmiro

Livia e
Renan

Vitor e
Regina

Camila e
Michel

Marcos e
Selma

Guto e
Tatiana

Edvaldo 
e Lili

Márcia e
Berga

Arthur e 
Valéria

Marilia e 
Alexandre

Rafael e
Juliana

ANIVERSÁRIO BODAS

Lavínia Bertola Polastri, filha de Luciano Po-
lastri e Juliana Basso Bertola Polastri, ganhou 
uma festa com o tema Moranguinho, decorada 
por Ana Bellaz, no sábado, 6 de novembro, na 
casa dos avós Nilson e Cleusa. Tiveram doces 
preparados por Inês e bolo por Luciane Cazeto.

Em Cerquilho, Edmur Tauhyl e Adriana Flo-
renzano Tauhyl celebrarão 32 anos de amor, 
cumplicidade e lealdade neste sábado, 27 de no-
vembro, ao lado dos filhos Matheus e Gabriela, 
da nora Dayane e da neta Alice. Do Nossa Folha, 
seguem as felicitações pelas Bodas de Rodolita!

Em Cerquilho, Julio Cesar Malavasi e Thais 
Aronchi Borges Malavasi celebrarão 12 anos de 
amor, cumplicidade e lealdade neste domingo, 
28 de novembro, ao lado dos filhos Laura e Ma-
theus e familiares. Do Nossa Folha, seguem as 
felicitações pelas Bodas de Opala!

Em Tietê, Edilaine Custódio de Almeida Mar-
con (Dila) e Danilo Cazetto Marcon celebrarão 
nove anos de amor, cumplicidade e lealdade na 
quarta, 1º de dezembro, na companhia da filha 
Alice e da família. Do Nossa Folha, seguem as 
felicitações pelas Bodas de Pedra Da Lua!

Em Cerquilho, Américo Gaiotto Junior e Rosa 
Ribeiro Gaiotto brindarão 22 anos de matrimô-
nio nesta sexta, 26 de novembro, e receberão o 
carinho do filho Vinícius e da família. 

O Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Turmalina Bicolor!

Em Tietê, Palmiro Bortoletto Filho e Cida 
Bortoletto brindarão 40 anos de matrimônio 
neste domingo, 28 de novembro, e receberão o 
carinho das filhas Maíra, Taíse e Mariana e dos 
genros Gustavo, Stefano e Rafael. O Nossa Fo-
lha parabeniza o casal pelas Bodas de Rubi!

Em São José do Rio Preto, Livia Marques Vi-
centin e Renan Silvestrin brindarão seis anos de 
matrimônio neste domingo, 28 de novembro, e 
receberão o carinho da família. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pe-
las Bodas de Peridoto!

Em Tietê, Vitor Furian e Maria Regina Piove-
zane Furian brindarão 15 anos de matrimônio 
na quarta, 1º de dezembro, e receberão o cari-
nho da filha Giulia e familiares. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pe-
las Bodas de Água Marinha!

Em Tietê, Camila Vidotto Catto e Michel Cat-
to festejarão 10 de união nesta sexta, 26 de no-
vembro, na companhia dos filhos Miguel e Ma-
nuela e dos familiares. 

O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o 
casal pelas Bodas de Esmeralda!

Em Tietê, Marcos Nilson Vidotto e Selma 
Aparecida Fré Vidotto festejarão 34 anos de 
união neste domingo, 28 de novembro, na com-
panhia dos filhos Marcos, Caio e Bruno e da fa-
mília. O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o 
casal pelas Bodas de Espodumênio!

Em Tietê, Luiz Augusto Melaré (Guto) e Ta-
tiana Forlevize festejarão 13 anos de união na 
segunda, 29 de novembro, na companhia da fi-
lha Ana Laura e dos familiares. 

O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o 
casal pelas Bodas de Ágata!

Em Tietê, Edvaldo Ramalho (Kavalo) e Diva 
Maria Hernandes (Lili) festejarão 19 anos que 
estão juntos na quinta, 2 de dezembro, na com-
panhia dos familiares e amigos. 

O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o 
casal pelas Bodas de Kunzita!

Em Tietê, Márcia Cristina Bazo Bergamim e 
Carlos Augusto Bergamim (Berga) completarão 
34 anos de casados neste sábado, 27 de novem-
bro, junto dos filhos Fernanda e Ivan.

Os amigos do Nossa Folha enviam os para-
béns ao casal pelas Bodas de Espodumênio!

Em Cerquilho, Arthur Henrique Gayotto e 
Valéria Módolo Gayotto completarão 34 anos de 
casados neste domingo, 28 de novembro, jun-
to da filha Amanda e familiares. Os amigos do 
Nossa Folha enviam os parabéns ao casal pelas 
Bodas de Espodumênio!

Em Cerquilho, Marilia Marcuz e Alexandre 
Luvizotto completarão sete anos de casados na 
segunda, 29 de novembro, junto do filho Tho-
mas e da família. 

Os amigos do Nossa Folha enviam os para-
béns ao casal pelas Bodas de Citrino!

Em Tietê, Rafael Biscaro e Juliana Deliberali 
Belaz completarão quatro anos de casados na 
quinta, 2 de dezembro, junto do filho Noah e 
da família. Os amigos do jornal Nossa Folha en-
viam os parabéns ao casal pelas Bodas de Cris-
tal de Rocha!

Foto Simone
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Coopbom promove “Saúde em Ação na Melhor Idade”
EM TIETÊ

Com o objetivo de pro-
mover saúde e bem-estar 
através de atividades fí-
sicas, o Coopbom Super-
mercado de Tietê lançou, 
nesta semana, o projeto 
“Saúde em Ação na Melhor 
Idade”. Realizado toda ter-
ça e quinta, às 7 horas, no 
estacionamento da rede de 
supermercados, o projeto 
tem orientação da profes-
sora Letícia Gonsales, do 
Studio Fitness, de Tietê.

De acordo com Fábio 
Simões, gerente de Marke-
ting, além de retribuir a 
fidelidade dos clientes da 
rede, essa iniciativa mos-
tra que o envelhecimento 
ativo e saudável é o gran-
de objetivo nesse processo. 
“Mesmo porque é preciso 
lembrar que saúde não é 
apenas uma questão de as-
sistência médica e de aces-
so a medicamentos. A pro-
moção de ‘estilos de vida 
saudáveis’ é encarada pelo 
sistema de saúde como 
uma ação estratégica. Aju-
dar as pessoas a alcançar 
um processo de envelhe-
cimento mais saudável e 
ativo, melhorando a quali-

dade de vida, faz parte das 
nossas ações”, disse. 

Já a professora Letícia 
Gonsales, do Studio Fitness, 
de Tietê, ressaltou que o 
projeto “Saúde em Ação na 
Melhor Idade” é um espa-
ço privilegiado de rede de 
apoio e um meio para viver 

a qualidade de vida, permi-
tindo descobrir potenciali-
dades e, consequentemen-
te, elevar a autoestima. “O 
trabalho em grupos possi-
bilita a ampliação do víncu-
lo entre nós, profissionais, 
e a pessoa idosa, sendo um 
espaço complementar de 

troca de informações, de 
oferecimento de orientação 
e de educação em saúde”, 
ressaltou.

Vale lembrar que o Co-
opbom Supermercado fica 
localizado na rua Antonio 
Nery, 495, no Centro da ci-
dade de Tietê.

Fotos Adriana Martins

Grupo que participou das atividades de terça

Iniciativa mostra que o envelhecimento ativo e saudável é o objetivo 

Iolanda Deliberali, Márcia Lopes e Lucinda Silva Este trabalho oferece orientação em saúde

Professora Letícia Gonsales, do Studio Fitness

A promoção é de estilos de vida saudáveis 


