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EDITORIAL

Aprimoramento pessoal!

Agende-se

Todos nós desejamos viver em um mundo melhor, mais pacífico, fraterno... O problema é que as pessoas sempre esperam
que esse mundo melhor comece no outro. É comum ouvirmos
pessoas falarem que têm boa vontade para ajudar, mas como
ninguém as convida para nada nem se organizam, então, não podem contribuir como gostariam. Pessoas assim acabam achando
mais fácil reclamar que ninguém faz nada ou que a culpa é do
“Sistema”, dos governantes ou das empresas, a se perguntar se
estão fazendo a parte que lhes cabem.
Por outro lado, é importante não ficar esperando a perfeição
individual, pois isso é inatingível! No entanto, o fato de adquirirmos consciência da vida não nos faz perfeitos. O importante
é que tenhamos o compromisso de sermos melhores todo dia,
procurando sempre nos superarmos. Também não podemos cometer o erro de subordinar a luta em defesa das mudanças somente nas estruturas injustas da sociedade. As lutas devem ser
interligadas e simultâneas, já que de nada adianta alcançarmos
toda a riqueza do mundo ou toda a justiça social que sonhamos
se o planeta tornar-se incapaz de sustentar a vida humana com
qualidade.
Desse modo, adquirir consciência de tudo isso nos faz um
ser humano melhor em todas as situações. Por isso, a mensagem
que este editorial ensina é que “acertar é humano”, ou seja, nesta
vida, o importante é estar comprometido continuamente com seu
aprimoramento pessoal. Porque um ser humano melhor é bom
em todas as situações: é melhor profissional, melhor pai, melhor
mãe, melhor cidadão, melhor amigo, melhor filho, melhor namorada, melhor namorado, melhor marido, melhor esposa...
Então, estude, ouça, leia, observe, entenda, compreenda. Use
todo o conhecimento e sabedoria disponíveis a sua volta. Perceba
que há pessoas com um olhar diferente que alcançam um nível
de consciência da realidade diferente do seu e tente entendê-las!
O que uma criança vê é diferente do que um idoso vê, porém,
os dois são fontes de sabedoria. Outro exemplo: o mendigo ensina-nos o “não ter” e o milionário ensina-nos “o ter”. O religioso religa-nos ao “ser” como parte divina. O filósofo leva-nos a
pensar sobre quem somos. Em cada indivíduo ou manifestação,
temos contato com conhecimento que poderá nos tornar melhores. Assim, a cada contato, de prazer ou de dor, vive-se uma experiência enriquecedora neste aprimoramento constante que se
chama vida. Aprende-se ensinando, ensina-se aprendendo!
Você pode viver esta troca a todo momento e em todas as
relações. Faça somente o melhor! Não aceite menos de si mesmo!
Isso não quer dizer que tenha que ser melhor que todo mundo.
Significa que você deve fazer o seu melhor. Sempre!

MATRÍCULAS 1 Em Cerquilho, as matrículas para a
primeira etapa da Educação
Infantil - Pré-Escola para 2021
seguem até segunda, 30 de
novembro. Já as matrículas
para as Creches Municipais
serão realizadas de forma
online, porém, seguirão o
mesmo prazo. Em caso de
dúvidas, é necessário que os
pais entrem em contato pelo
(15)3384-8333. Em Jumirim,
as matrículas também vão até
30 de novembro e qualquer
dúvida pode ser esclarecida
pelo (15)3199-9812.

PARA ENCERRAR

BAZAR SOLIDÁRIO Hoje e
amanhã, 27 e 28 de novembro,
e na quinta, sexta e sábado, 3,
4 e 5 de dezembro, das 8 às
18 horas, ocorrerá o 2º Bazar

“Jamais sofra antecipadamente. Pense positivo, acredite nos
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MATRÍCULAS 2 Em Tietê,
seguem até sexta, 4 de dezembro, as matrículas para o Ensino Infantil para as crianças
que vão ingressar no ano letivo de 2021. Mais informações
pelo telefone (15)3285-3899.
JORNALISMO DIGITAL A
editora-chefe do Nossa Folha,
a jornalista Damana Maria Rodrigues, tem promovido lives
no Instagram divulgando histórias de vida e dicas de saúde,
cultura e tendências. Conteúdo tem ido ao ar às segundas,
quartas e sextas, ao vivo às 20
horas, no perfil @damanarodrigues. Na próxima semana,
os entrevistados serão Filipe
Silva, Débora Souza e Lucimara Portela, respectivamente.
Lembrando que, na terça, 1º de
dezembro, excepcionalmente,
haverá entrevista com o prefeito reeleito de Tietê, Vlamir
Sandei.

Bicadinhas da semana
Solidário em prol do Recanto
“Rogério de Souza” no salão
do Asas, na rua Tenente Gelás,
585, no Centro de Tietê.
CONVITE Em Cerquilho, a
Angel Patch em parceria com
o Lar São José realiza a 2ª Feira de Artesanato na sexta e sábado, 4 e 5 de dezembro. No
primeiro dia, o atendimento
ocorrerá das 16 às 19 horas e,
no segundo, das 10 às 17 horas, no espaço de Convivênia
da entidade, na rua São José,
883, na Nova Cerquilho.
PIZZA SOLIDÁRIA Em Tietê, a comunidade Santo Expedito organiza a Pizza Solidária
com a venda dos sabores calabresa e mista. O combo custa
R$50 e ganha um refrigerante
de 2 litros. A entrega será feita na sexta, 11 de dezembro,
na rua Cônego Emílio Grando,
1.200, no Terra Nova, das 19
às 21 horas. Outras informações pelos seguintes telefones:
(15)99814-7727 ou 997069912.
ETECS O Centro Paula Souza divulgou o calendário dos
processos seletivos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs)
para o primeiro semestre de
2021. Assim como ocorreu
na última edição do Vestibulinho, o ingresso se dará novamente pela análise do histórico escolar, sem a realização
de prova presencial ou online.
A mudança do critério se fez
necessária para atender ao
distanciamento social. As inscrições para este processo seletivo se encerram às 15 horas
de 14 de dezembro pelo site
vestibulinhoetec.com.br, com
taxa de R$19.

HORÁRIOS DAS MISSAS

SÁBADO: 28 de novembro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 29 de novembro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela está em reforma.
SANTA CATARINA: não haverá missa este mês.
SANTO ANTONIO: missa na segunda quarta às 20 horas e celebração da
palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: missa na terceira quarta às 20 horas e
celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda primeira sexta às 19 horas.
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da
palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da
palavra aos domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta
às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
IGREJA SANTA TERESINHA
Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 12
e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA
Missas no sábado, às 19 horas; domingo às 8 e 19 horas; terça, às 18h30;
sexta às 19 horas e Bênção do Santíssimo toda 1ª sexta do mês.
NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: missa sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: missa sábado às 19 horas.
SÃO VICENTE DE PAULO: missa domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: missa domingo às 19 horas.
Não será mais necessário retirar senhas para participar das missas,
porém, atingindo a capacidade permitida a entrada será interrompida.

SEM EMPREGADA Um meme bem divertido foi postado
por Rose Cruz nas redes sociais: “Por que a mulher de hoje
não coloca comida no prato para o marido? Porque pesquisas
comprovam: marido tem mãos!”. As mulheres atestam a veracidade dessas pesquisas!
DISTANCIAMENTO Diretamente da página Hierophant, no
Facebook, para os leitores do jornal Nossa Folha: “Precisamos
fazer, urgentemente, o distanciamento da geladeira, pois a
curva só está aumentando”. Quem vai aderir?
NÃO ENGORDA A página Coruja Professora, do Facebook,
deixou um recado para muita gente que come e os dígitos da
balança não sobem: “Ei, você, que come de tudo e não engorda!
Quando sua lombriga der cria, você dá uma para mim?”.
DORMIR ATÉ TARDE Já Vanilda dos Santos publicou uma
observação bem “polêmica”, mas divertida nas redes sociais:
“Velho acorda cedo para criticar quem acorda tarde. Depois,
quando todo mundo acorda, ele dorme a tarde toda”. Conhece
alguém assim?
COBRAS Já a página Jô Amarga fez um questionamento
bem propício: “Vai que dizer que você não tem um grupo de
WhatsApp com três cobras que só falam mal dos outros?”.
Quem está em um grupo como este?
PACIÊNCIA Quem também deixou um recado nas redes sociais foi Fabiana Santos, com a seguinte reflexão: “Tem gente
que veio ao mundo com o único objetivo de testar a nossa
paciência”. Quem concorda com ela levanta mão!
SAÚDE MENTAL Outro meme bem engraçado foi postado
na página Filosofei Errado, no Facebook: “Eu penso: eu que
lute. Minha saúde mental responde: com que forças, amado?”.
PRESENTE DE NATAL Um post bem humorado tem feito
sucesso nas redes sociais: “Neste Natal, eu só queria embrulhar um psicólogo e dar de presente para muita gente que está
precisando!”. Ninguém pode reclamar que é um presente mais
que especial e necessário para preservar a saúde mental no
próximo ano.
SEM ESTRESSE Já Diva Hernandes (Lili) publicou, nas redes sociais, o seguinte “desabafo”: “Hoje, faz uma semana que
meus amigos candidatos não me dão bom dia. Espero que, daqui quatro anos, eu recupere nossas amizades”. Muita gente
vai se identificar com esse “desabafo”! Ainda segundo Lili, ela
já está com o presente de Natal preparado para sua sogra. O
“presentão” será o marido, filho da sua sogra, que será devolvido. É muito estresse!
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OCORRÊNCIAS

Acidente em rodovia deixa ao menos 41 mortos
Tragédia na região de Itapetininga foi considerada uma das piores da história do País e ganhou o noticiário nacional devido à gravidade
Considerado o maior das
rodovias estaduais de São
Paulo nos últimos 22 anos,
segundo o Comando de Policiamento Rodoviário da PM do
Estado, o acidente que deixou
ao menos 41 mortos e 10 feridos, aconteceu por volta das 7
horas na manhã da quarta, 25
de novembro.
A colisão entre um ônibus
e um caminhão foi na Rodovia
Alfredo de Oliveira Carvalho,
no km 172, em Taguaí, região
de Itapetininga, que precisou
ser interditada para atendimento da ocorrência.
O ônibus, que não tinha autorização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo
(Artesp) para circular e estava
com documentos irregulares,
levava cerca de 50 trabalhado-

res de uma empresa têxtil.
Bombeiros e Polícia Rodoviária de Piraju foram chamados para atender a ocorrência.
Os feridos foram levados a
hospitais de Taguaí, Fartura e
Taquarituba.
De acordo com o tenente
do Corpo de Bombeiros, Carlos Alexandre Prandini, “algumas vítimas foram projetadas
para fora do ônibus, outras
estavam no interior do veículo
e tiveram aquelas que permaneceram presas nas ferragens
e nos bancos do ônibus, o que
dificultou a retirada”.
As equipes de resgate da
Polícia Rodoviária, bombeiros e helicópteros Águia da
PM também participaram do
socorro às vítimas. A maioria
dos corpos foi velada em giná-

Divulgação TV Tem

Ônibus levava funcionários de uma empresa
têxtil quando colidiu no caminhão
sios de Itaí. As Prefeituras de
Taguaí e Itaí decretaram luto

oficial por três dias.
FURTO DE GADO - Em Tie-

tê, no sábado, 21 de novembro,
um homem de 74 anos teve 12
cabeças de gado furtadas de
sua propriedade na estrada vicinal Frederico Zambianco.
Vítima acredita que criminosos entraram na propriedade pela estrada que passa pelo
Posto de Algodão, que faz fundo com o seu sítio.
O caso foi registrado na
Delegacia de Polícia de Tietê,
que deu sequência às investigações sobre o furto.
FURTO DE VEÍCULO Também em Tietê, na sexta,
20 de novembro, um homem,
de 34 anos, foi vítima de roubo na rua Bom Jesus, no bairro
Zico Pires.
O motorista trafegava em
um Fiat/Siena sentindo bairro-Centro e, ao passar pela

ponte, acabou surpreendido
por um indivíduo trajando
moletom preto, que entrou na
frente do carro e apontou um
revólver para a direção da vítima. Em posse de uma arma de
fogo de cano longo, o bandido
a apontou para a cabeça da vítima, que teve que entregar o
veículo.
No dia seguinte, a vítima
recebeu uma ligação da Guarda Civil Municipal (GCM), de
Cerquilho, informando que o
mesmo veículo havia sido encontrado na zona rural daquele município.
Os bandidos levaram rádio, cadeira de bebê, R$43 em
moedas e óculos de sol. Proprietário registrou o fato na
Delegacia de Polícia de Tietê e
acionou a seguradora.

TARIFAS MAIS CARAS

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Anunciados reajustes nos pedágios

Casos e mortes por covid-19
voltam a subir

As tarifas dos pedágios
paulistas serão reajustadas
à zero hora da terça, 1º de
dezembro, conforme valores
que foram publicados no Diário Oficial do Estado em 20
de novembro. Atualização da
tarifa segue os critérios contratuais, com a correção de
inflação pelo indicador econômico Índice de Preços ao
Consumidor Aplicado (IPCA)

acumulado entre julho de
2019 e junho de 2020.
O reajuste deveria ter entrado em vigor em 1º de julho, conforme estabelecido
em contrato de concessão
válido para as rodovias das
três primeiras etapas do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo,
porém, foi postergado em razão da pandemia da covid-19.

RODOVIA

De acordo com os dados
fornecidos pela Agência Reguladora dos Transportes
do Estado de São Paulo (Artesp), as tarifas contratuais
foram reajustadas em 1,87%,
e corresponde à reposição da
inflação medida pelo IPCA
entre julho de 2019 e junho
de 2020.
A Artesp informou que o
pedágio é a principal fonte

PRAÇA DE PEDÁGIO

de recurso para investimento em ampliação e modernização da malha rodoviária
concedida no Estado de São
Paulo, o que inclui obras de
duplicação, manutenção, serviços de socorro médico, mecânico e inspeção de tráfego.
Confira abaixo como ficarão os valores de algumas
praças de pedágio da região
de Tietê:
COMERCIAL POR EIXO

PASSEIO

José Ermínio de Moraes (SP-075)

Sorocaba

R$6,80

R$6,80

Presidente Castello Branco (SP-280)

Itu

R$12,00

R$12,00

Cornélio Pires (SP-127)

Rio das Pedras

R$10,30

R$10,30

Presidente Castello Branco (SP-280)

Boituva (bloqueio)

R$10,00

R$10,00

Presidente Castello Branco (SP-280)

Boituva

R$10,00

R$10,00

Marechal Rondon (SP-300)

Porto Feliz

R$7,90

R$7,90

Moto

*Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101)

Rafard

R$5,20

R$5,20

*R$2,60

*Marechal Rondon (SP-300)

Conchas

R$7,10

R$7,10

*R$3,55

CIDADÃO-REPÓRTER

1.173 casos, com 1.061 pessoas curadas, 105 em recuperação e sete vítimas.
Também até hoje, 27 de
novembro, o Estado de São
Paulo tinha 41.455 óbitos e
1.215.844 casos confirmados.
Deste total, 1.084.660 estão
recuperados e 131.355 receberam alta hospitalar.
Cabe lembrar que os 645
municípios do Estado têm pelo
menos uma pessoa infectada,
sendo 597 com um ou mais
óbitos. Entre as vítimas fatais,
estão 23.848 homens e 17.607
mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 76,6% .
O vírus que causa a covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas
geradas quando alguém infectado tosse, espirra ou exala.

DEZEMBRO

Água imprópria para consumo traz preocupação
Além da falta de água, moradores de Tietê, sobretudo,
os do bairro Povo Feliz, voltaram a ter problemas com a
qualidade da água, que tem
chegado às torneiras com
uma coloração escura, semelhante à coca-cola.
A condição da água preocupa os consumidores do
bairro, que relataram o problema ao Departamento de
Jornalismo deste semanário.
De acordo com os reclamantes, na quarta e sexta,
11 e 13 de novembro, a água
estava com uma cor escura,
se tornando imprópria para
o consumo ou, até mesmo,
para a limpeza do lar.
“Não sabemos mais o que
fazer! A questão do abastecimento de água, quando não
falta, é muito séria no município. Estamos pagando caro
pela água, mas a qualidade
do serviço tem deixado a desejar”, comentou uma moradora.
Um outro residente no
bairro disse que fica temeroso em relação à água que está
sendo disponibilizado aos

Nesta semana, os municípios de Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista publicaram a atualização dos casos de
covid-19 com base nos dados
fornecidos pelas Secretarias
Municipais de Saúde.
Até a manhã de hoje, 27
de novembro, Tietê registrava
739 casos da doença, com 702
curados e 10 em recuperação.
A quantidade de mortes permanece em 26.
Já Cerquilho tinha 923 casos, 842 pacientes curados e
63 em recuperação. O total
de mortes no município subiu
para 20 vítimas.
Em Jumirim, o número de
casos de covid-19 também aumentou para 89, com apenas
uma morte registrada. Aqueles
que estão curados somam 87
pessoas.
Em Laranjal Paulista, eram

Denival de Lima

Problema tem ocorrido nas proximidades das ruas dos Cravos e Cravinas
moradores. “Fico pensando o
mal que esta água pode trazer ao nosso organismo. Ela
não é potável. A gente aprende, desde cedo, que a água
tem que ser insípida, inodora
e incolor. O jeito é denunciar

a condição desta água fornecida pelo município à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)”.
O jornal Nossa Folha entrou em contato com o secretário-executivo do Samae,

José Roberto Bordenale, com
as reclamações enviadas pelos moradores, mas até o
fechamento desta edição, o
diretor da autarquia não havia respondido os questionamentos.

Definido o cronograma da
Campanha Cerquilho Limpa
A Campanha Cerquilho
Limpa prossegue hoje, 27 de
novembro, com o objetivo de
retirar móveis, como armários,
guarda-roupas, sofás, além de
colchão, assim como de podas
de roçagem de gramas e limpeza de jardins, devidamente
ensacados.
Nesta sexta, 27 de novembro, a campanha será realizada no Residencial São Luiz;
Vila São José; Residenciais
Green Ville, Parque das Árvores, Parque Alvorada, Vale do
Sol, Galo de Ouro; Recanto da
Colina; Residencial da Colina
I e II; Nossa Senhora de Lourdes; Cecap e Centro (da linha
do trem sentido Galo de Ouro).
Na próxima semana, no
período de 30 de novembro a
4 de dezembro, terá retirada
de inservíveis no Di Napoli I,
II e II; São Francisco I, II e III;
Fiesp; Nova Cerquilho e Jardim
Aliança até a rua São José.
Já de 7 a 11 de dezembro, o
serviço percorrerá as ruas dos
bairros Jardim Aliança, Cidade
Jardim, Águas Claras, CDHU,

Residencial Sebastiani, Vila
Pedroso, Domingos Grechi,
Taquaral, Distrito Industrial e
Capoava.
De 14 a 18 de dezembro,
haverá coleta nos Residenciais
Bellucci, Catai, Módena, Corrocher, Recanto do Sol, Recanto
das Rosas, Jardim Itália, Real
Parque e Flamboyant; Portal
dos Pilares; Jardim Esplanada
e Centro (da linha do trem sentido Nova Cerquilho).
De 21 a 23 de dezembro, a
campanha ocorrerá novamente nos Residenciais São Luiz,
Paradiso, Green Ville, Parque
das Árvores, Parque Alvorada,
Vale do Sol, Clina I e II e Galo
de Ouro; Vila São José; Recanto da Colina; Vila Nossa Senhora de Lourdes; Cecap e Centro
(da linha do trem sentido Galo
de Ouro).
Vale destacar que as podas
e cortes de árvores em calçadas são responsabilidade da
Prefeitura de Cerquilho, no
entanto, o recolhimento deve
ser solicitado pelo telefone
(15)3384-3470.

DESPEDIDA

COVID-19

Com suspeita de covid-19, morre padre Carlos Artur

Vazamento de senha expõe
dados de 16 milhões

Divulgação A12/Matheus Arruda

Missionário dedicou
55 anos à Congregação
Redentorista

Morreu, aos 73 anos, o missionário redentorista padre
Carlos Artur Annunciação às
23h50 da quarta, 25 de novembro, no Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá. Há suspeita que a morte aconteceu
em decorrência da covid-19. O
sepultamento foi no Cemitério
Santa Rita, em Aparecida.
De acordo com o site A12,
dono de um carisma inigualável, padre Carlos Artur emprestou sua voz marcante para
anunciar a Palavra de Deus e
divulgar a devoção a Nossa Senhora Aparecida, especialmente no Santuário Nacional.

Também foi em Aparecida
que o religioso dedicou grande
parte do seu ministério. Dos
55 anos que viveu junto da
Congregação Redentorista, 28
deles foram doados ao serviço da Casa da Mãe. Ali, junto
do Altar da Padroeira do Brasil, trabalhou como reitor por
quatro anos, vigário episcopal,
superior de comunidade religiosa e sempre foi missionário
e apóstolo dedicado.
Vale ressaltar que, neste
ano de 2020, padre Carlos Artur completou 43 anos de sacerdócio e 50 anos de profissão religiosa.

Dono de um sorriso franco
e considerado um ser humano
de reflexões profundas e linguagem simples, padre Carlos
Artur conquistava o coração
humano sem esforço.
“Dele, queremos guardar
seu ardor missionário e seu
amor pelo carisma herdado de
Santo Afonso. Que a Mãe Aparecida o acolha junto de seu
colo, que os santos redentoristas o recebam no céu e que o
bom Deus o acolha na luz de
sua face e lhe conceda, no dia
da ressurreição, a plenitude da
vida”, divulgou o Santuário Nacional.

Ao menos 16 milhões de
brasileiros que tiveram diagnóstico suspeito ou confirmado de covid-19 ficaram com
seus dados pessoais e médicos
expostos na internet durante
quase um mês por causa de
um vazamento de senhas do
Ministério da Saúde.
Entre as pessoas que tiveram a privacidade violada,
com exposição de informações
como CPF, endereço, telefone e
doenças pré-existentes, estão
o presidente Jair Bolsonaro;
o ministro da Saúde, Eduar-

do Pazuello; o governador de
São Paulo, João Doria (PSDB),
além dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
e do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP).
Segundo o jornal O Estado
de São Paulo, a exposição de
dados não foi causada por ataque hacker nem por falha de
segurança do sistema. Na verdade, ocorreu após um funcionário divulgar uma lista com
usuários e senhas de pessoas
testadas, diagnosticadas e internadas em 27 Estados.
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TURNÊ

Hoje tem show online do Projeto Corredeira
Em formato digital, a apresentação para Tietê será às 15 horas, na página da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no Facebook
O Projeto Corredeira, idealizado pelo cantor e compositor campineiro Pedro Barsalini
e realizado por um grupo de
músicos da região de Campinas, fará apresentação, em
formato digital, nesta sexta,
27 de novembro, às 15 horas,
na página da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura no
do Facebook.
Esta turnê digital teve início em 21 de novembro e segue até quinta, 3 de dezembro,
nas plataformas digitais de
diferentes municípios que beiram o Rio Tietê, sendo eles: Birigui, Borborema, Botucatu, Pereira Barreto, Pirapora do Bom
Jesus, Salto, além de Tietê.
Idealizado para todos os
gostos, idades e públicos, o
repertório é inspirado no curso do Rio Tietê pelo Estado
de São Paulo. “O Tietê se faz
presente no roteiro do show,
que está relacionado com o
percurso destas águas. O rio
nasce limpo, depois fica sujo,
gigante e limpo novamente.
Teremos este raciocínio dramatúrgico nas batidas e nas
letras das canções”, explicou
Pedro Barsalini, idealizador
do projeto, que se formou em
canto popular na Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) em 2019.
Mais do que um simples
show, “Para o Rio Tietê” chega
com a missão de ser também
uma apresentação documental. Além das canções, o espetáculo contém depoimentos

de paulistas que conviveram
com um Tietê saudável e trechos de memórias dos artistas da banda relacionadas às
águas doces.
O Projeto Corredeira é uma
realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
EMERGÊNCIA
CULTURAL - Na noite de quarta, 25
de novembro, um grupo de
artistas, pertencentes ao recém-criado Fórum da Cultura
de Tietê (Forcut), promoveu
uma intervenção artística
intitulada “Instalação Manifesto” que percorreu a praça
dr. Elias Garcia e teve como
destino à Secretaria Municipal de Cultura, no Largo São
Benedito.
O movimento contou com
18 artistas da cidade e teve
início às 23 horas e, no local,
foram acesas velas e colocadas faixas com os escritos
“Artistas em Luto”, “Artistas
em Luta”.
A instalação foi a forma
escolhida por estes profissionais da Cultura local para que
pudessem expor à sociedade
suas revoltas e insatisfações
referentes à aplicação da Lei
Aldir Blanc no município,
uma vez que ela visa um auxílio emergencial aos artistas.
Segundo membros do Forcut, desde que a Lei Aldir Blanc
foi sancionada, alguns artistas
de Tietê tentaram, de diversas
formas, manter o diálogo entre

Divulgação PMT

mento de pandemia) e não as
necessidades do profissional
da Cultura impedido de trabalhar durante a pandemia da
covid-19”, revelou o Forcut.
Por fim, a verba que viria
a beneficiar os artistas que
foram prejudicados pela crise
causada pelo novo coronavirus, agora será submetida a

uma distribuição que apenas
contempla eventos da Prefeitura, de forma patrimonialista
e impensada.
SAIBA MAIS - O Forcut
nasceu em 14 de setembro de
2020 através de um espaço
democrático, onde todos os
artistas têm voz ativa e participativa.

FALECIMENTOS
ADELINA ANTUNES MORAES DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 16 de novembro, Adelina Antunes Moraes da Silva aos 77 anos.
Falecida era viúva de Sérgio Inácio da Silva e deixou os
filhos Joel, Marilene, Ana, Valéria e Marcia (in memoriam),
além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

Show é inspirado nos cursos do
Rio Tietê no Estado de São Paulo
os Poderes Executivo e Legislativo para fazer valer de forma
plena a Lei Aldir Blanc. Porém,
todas as tentativas e tratativas
não obtiveram sucesso e resultaram em editais excludentes.
“A Secretaria de Cultura foi assistida pelos artistas
tieteenses, Fórum de Cultura
Metropolitano de Sorocaba
(Forcults); Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos
de Diversões do Estado de São
Paulo (Sated-SP); Observatório
da Cultura Região Metropolitana de Sorocaba (OC RMS), porém, demonstrou que usaria
a lei de uma forma um pouco
distorcida, sem pensar no cadastro e outras etapas para a
execução de um plano de ação
bem elaborado que contemplasse a realidade do município”, comunicaram os membros do Forcut.
Ainda segundo o coletivo,
os editais foram feitos de forma “atropelada”. O Fórum Regional chegou a intervir para

evitar que a prefeitura pudesse
responder judicialmente (com
falhas graves no primeiro modelo de regulamentação interna), porém, quando finalmente
foram feitos e divulgados os
editais, percebeu-se uma divisão de dinheiro excludente, direcionada e fora da realidade
municipal.
“Isso fica bastante claro
quando se observa a destinação dos maiores montantes:
R$30 mil (para grupos étnico-culturais viti-vinícolas); R$80
mil (para ser dividido em até
oito grupos tradicionais de
carnavalescos, devendo conter
50 componentes cada um deles, para gastos como compra
de abadás); R$53 mil para um
Festival de Diversidade Musical (devendo conter, no mínimo, 100 músicos que receberiam R$300, enquanto todo
o restante deverá ser usado
para estrutura); entre outras
medidas absurdas que visam
atender o turismo (em um mo-

FALECIMENTOS
NATAL LUÍS PISSINATTI
Faleceu em Cerquilho, em 18 de novembro, Natal Luís Pissinatti aos 59 anos.
Falecido era casado com Soneide Nunes Gomes Pissinatti
e deixou os filhos Rafaela, Gabriela e Nathan, 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.
VALMIR JOSÉ DOS SANTOS (Fiico)
Faleceu em Tietê, em 22 de novembro, Valmir José dos
Santos aos 56 anos.
Falecido deixou o filho Vilson, 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.
GERALDO EDSON BELAZ FORESTO (Gê Foresto)
Faleceu em Piracicaba, em 22 de novembro, Geraldo Edson Belaz Foresto aos 60 anos.
Falecido deixou 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.

APARECIDA EGILDA FERREIRA VIEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 19 de novembro, Aparecida
Egilda Ferreira Vieira aos 65 anos.
Falecida era casada com Rubens Vieira e deixou os filhos
Amanda Egidia, Alexandre Henrique e André Luiz, 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.
DANTE FERREIRA SUDO
Faleceu em Ribeirão Preto, em 21 de novembro, Dante Ferreira Sudo aos 2 dias de vida.
Deixou os pais Ferdinando Silva Sudo e Desiree Yasmin
Cristiana Pereira, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho,
sendo sepultado em jazigo da família.
GILBERTO SEVERIANO DOS SANTOS
Faleceu em São Bernardo do Campo, em 22 de novembro,
Gilberto Severiano dos Santos com 93 anos.
Falecido era casado com Maria de Oliveira Santos e deixou
os filhos Denilson, Lucy Mary, Mauricia, Elisabete, Romeu,
Djalma, Luciano, Daniel e Girlene, 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.
APARECIDA DIAS DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 23 de novembro, Aparecida Dias
da Silva com 83 anos.
Falecida era viúva e deixou os filhos Angelita, Cícero, Leoni, Iolanda, Rosa, Fátima, Luzia e Izaias, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho,
sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA FRANCISCA MEDEIROS IZIDORO
Faleceu em Votorantim, em 23 de novembro, Maria Francisca Medeiros Izidoro com 73 anos.
Falecida era casada com Sebastião Francisco Izidoro e deixou os filhos Cesar, Roseli e Alexandre, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
DIVA MARIA MORÁS
Faleceu em Tietê, em 24 de novembro, Diva Maria Morás
com 81 anos.
Falecida era viúva e deixou as filhas Neusa, Marlene, Teresa, Patrícia e Adriana, 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.
SEBASTIÃO FRANCISCO ISIDORO
Faleceu em Piracicaba, em 24 de novembro, Sebastião
Francisco Isidoro com 76 anos.
Falecido era viúvo de Maria Francisca Medeiros Isidoro e
deixou os filhos Cesar, Roseli e Alexandre, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

WILLIAM ERNEST PATRICK CARADOC GAINHER
Faleceu em Tietê, em 22 de novembro, William Ernest Patrick Caradoc Gainher aos 77 anos.
Falecido era casado com Christina Maria Gainher e deixou os filhos Vanessa Candice, James William e Jason Christopher, 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.

PETRONILHA DE SOUZA MOURA
Faleceu em Cerquilho, em 25 de novembro, Petronilha de
Souza Moura com 76 anos.
Falecida era viúva e deixou os filhos Marly, Sueli, Roseli,
Rosimeire, Reginaldo, Eraldo e José, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
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Rua dr. Palinuro, 481, Sala 2 - Centro - Tietê/SP
Telefones: (15) 3282-3744 / 3285-1960
Site: www.imobiliariasimon.com.br
E-mails: imobiliaria@imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br

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

ALUGAM-SE

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

CHÁCARAS, SÍTIOS E FAZENDASÀ VENDA EM TIETÊ E REGIÃO
Acesse nosso site e confira! www.imobiliariasimon.com.br
LOCAÇÃO DE CASAS, APARTAMENTOS E SALAS COMERCIAIS EM TIETÊ
l Casa disponível no Piso Superior Altos do Tietê: R$880,00. Acomodações: 2 dormitórios, sala,
cozinha, 1 banheiro social, área de serviço e garagem para 1 carro coberto.
l Casa no Centro próximo a Igreja do Seminário: 2 imóveis disponíveis: Frente e fundo: acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, lavanderia, 1 banheiro social e garagem no fundo
para 1 carro coberto. Valor da locação: Consulte.
l Sobrado: Imóvel no Piso Superior no Centro = R$1.802,71, Total. Acomodações: 3 dormitórios, sala
de estar, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros sociais, cozinha, lavanderia coberta. Na parte Inferior: Lavanderia, garagem para 1 carro coberto e 2 descobertos e 1 banheiro social. Valor da locação: R$1.700,00
aluguel + R$102,71 IPTU .
l Casa no Emílio Gardenal: Casa na frente com 3 dormitórios, sala, 1 banheiro social, copa, cozinha
e lavanderia conjugado, garagem para 4 carros coberto. Corredor no fundo com edícula: 1 dormitório,
cozinha, lavanderia e 1 banheiro social. Valor da locação: Aluguel R$1.000,00 + R$40,00, mensal de
IPTU. *Obs.: Imóvel também disponível para venda, no valor de R$270.000,00.
l Casa com excelente localização, no Centro de Cerquilho - Residencial ou Comercial: Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 1 banheiro social. Quintal com lavanderia e 1 banheiro. Não
possui garagem. Lote 6x28 = 168m². *Obs.: Valor da locação a negociar, imóvel precisa de reforma.
Aluguel: R$1.000,00 + IPTU R$48,00 = R$1.048,00 total. Disponível para venda: R$320.000,00.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E AGENDE UMA VISITA.

IMÓVEL
VENDE-SE

Apto. no Centro de Campinas (1 dormitório/sala/cozinha
americana/banheiro c/ área de serviço). Contato pelo telefone:
(15) 99106-7337.

SINDICATO DOS TRABALHADORES
RURAIS DE TIETÊ/SP

OPORTUNIDADES

Abertas novas vagas de emprego
Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura de Tietê
oferece vagas para mecânico,
auxiliar de mecânico, marceneiro, auxiliar de padaria,
vendedor, técnico de Química, estagiário de Nutrição,
fresador manual, programador CNC, torneiro mecânico,
comprador, auxiliar de vendas e gerente comercial.
Mais informações podem
ser obtidas na rua Presidente
Kennedy, 23, Centro, ou através do (15)3285-2887.
Ainda em Tietê, há vagas
para ajudante de produção,
trabalhador rural, jardineiro,
vendedor e auxiliar de departamento. Os interessados
devem enviar e-mail rh01@
quimifol.com.br.
A Lanchonete Algo Mais
Many Foods admite auxiliar
de cozinha para o período
noturno. O currículo deve
ser entregue pessoalmente
na rua Lara Campos, 608, no

Centro, em horário comercial.
Também há oferta de vaga
para oficina de costuras para
costureiras de Tietê e Cerquilho, com experiência em overloque ponto cadeia, galoneira
e reta. As interessadas devem
contatar o responsável por
meio do seguinte WhatsApp:
(15)99126-0959.
Ainda em Tietê, a Doptex
seleciona currículos para as
vagas de ajudante de produção, revisor e mecânico de
manutenção. Os currículos
devem ser cadastrados até
13 de dezembro pelo doptex.
com.br/portal/trabalhe-conosco.
O RioMax Atacado também divulgou vagas para
balconista de açougue, conferente e operador de caixa. Os
interessados devem encaminhar o currículo para riomax.
tiete@gmail.com ou cadastrar
no formulário do site https://
lnkd.in/dZSJTZE.

A Hering Sim Você admite assistente administrativa
e vendedora para as lojas de
Tietê e Cerquilho. Os currículos podem ser entregues nos
seguintes endereços: rua Rafael de Campos, 197, em Tietê, ou na rua Doutor Campos,
277, em Cerquilho.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
disponibiliza vagas de auxiliar mecânico de refrigeração,
eletricista de autos, costureira, ajudante geral, designer,
doméstica, auxiliar de montagem de estruturas metálicas, estagiário de Nutrição,
montador de esquadrias de
alumínio, motorista C, balconista, auxiliar de padaria,
açougueiro, repositor, assistente de controle de qualidade, estagiário de Farmácia,
auxiliar de produção, tecelão,
estagiário de Adminstração,
serviços gerais, auxiliar de

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAGERAL ORDINÁRIA - AGO
limpeza, montador de móveis e estagiário de Direito.
Para esclarecer dúvidas sobre
estas vagas, o telefone é o
(15)3384-5652.
A Amyna contrata costureira, ajudante geral, designer e doméstica, além de
oficina de costura (MEI). Os
interessados devem entregar
currículo na avenida Francisco Gaiotto, 170, em frente à
Rodoviária, no Centro.
Também há três vagas
para assistente de instalação
elétrica, com disponibilidade para viagem e passar a
semana em outras cidades.
O e-mail para currículos é o
selmacamargorh@gmail.com
ou, então, pelo WhatsApp
(15)99702-7563.
O salão de beleza Effeo
contrata cabeleireiro e barbeiro. Para saber mais detalhes sobre as vagas, entrar
em contato pelo WhatsApp
(15)99156-2000.

Parte do IRPJ pode ser doada a crianças e idosos
Divulgação

1) tributadas com base no
lucro real trimestral: podem
deduzir do imposto devido
somente as destinações efetuadas dentro do próprio trimestre;
2) tributadas com base
no lucro real anual: podem
deduzir do imposto devido
apurado mensalmente (por
estimativa ou balanço de redução/suspensão), a título de
antecipação, as destinações
efetuadas dentro do mês,
sendo permitido utilizar nos
meses subsequentes a parcela dos incentivos excedente
de meses anteriores;
2.1) quando do ajuste
anual, o valor deduzido do
imposto apurado mensal-

Tietê/SP, 24 de Novembro de 2020
José Carlos Pizol - presidente

CAMPANHA DESTINAÇÃO

A Receita Federal promove
a Campanha Destinação, que
visa divulgar aos contribuintes Pessoa Jurídica a possibilidade de destinar uma parte
do seu Imposto de Renda (IR)
aos Fundos Especiais de amparo social controlados pelos
Conselhos e fiscalizados pelo
Ministério Público em prol
das crianças e dos idosos.
De acordo com a Receita
Federal, somente poderão fazer destinações de parte do
Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) para os Fundos
dos Direitos da Criança e do
Adolescente ou Fundos dos
Direitos dos Idosos as Pessoas Jurídicas que são tributadas com base no lucro real.
Não poderão utilizar esse
incentivo fiscal as empresas
tributadas com base no lucro
presumido, no lucro arbitrado e aquelas optantes pelo
Simples Nacional.
A destinação pode ser
efetuada por Pessoas Jurídicas tributadas com base no
lucro real dentro do período
de apuração do imposto de
renda, do seguinte modo:

Pelo presente edital, ficam convocados os associados trabalhadores (as) rurais, na ativa e aposentados, administradores de propriedades rurais; agricultores (as) que exerçam
atividade individual ou em regime de economia familiar, na
qualidade de pequenos produtores, proprietários ou não. –
Presidente da entidade, convoca todos os trabalhadores da
categoria profissional rural em pleno gozo de seus direitos
sindicais do município de Cerquilho, Tietê, Jumirim, Laranjal
Paulista, Conchas e Pereiras/SP, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, em 8 de dezembro de 2020, às 18 horas (dezoito horas), em primeira convocação ou às 18h30min
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, na
sede da entidade, localizada na Praça José Augusto Corrêa,
45, Centro, Tietê/SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: AGO:
1) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia
Anterior;
2) Apresentação e leitura do Relatório de Atividades do
ano de 2019;
3) Deliberar sobre o Balanço Financeiro do exercício de
2019, acompanhado de suas peças Contábeis;
4) Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Financeiro;
5) Deliberar sobre a Previsão Orçamentária do exercício
de 2021, acompanhado de suas peças Contábeis;
6) Parecer do Conselho Fiscal sobre a Previsão Orçamentaria.
As deliberações serão tomadas em conformidade com Estatuto Social da entidade.

mente não será considerado
imposto pago por estimativa,
devendo compor o valor a ser
deduzido do imposto calculado no final do ano, observado
o limite legal.
O limite de dedução é de
1% do imposto de renda devido apurado pela pessoa jurídica tributada com base no
lucro real trimestral ou no lucro real anual (antes do cálculo do imposto adicional com
alíquota de 10%). Não será admitida qualquer destinação
ou dedução a título de incentivo fiscal em relação ao imposto devido correspondente
aos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital oriundos
do exterior, como também

em relação ao adicional do
imposto.
Eventuais excessos ao limite de 1% de dedução não
podem ser utilizados em
períodos de apuração posteriores no caso da tributação
pelo Lucro Real anual.
As destinações poderão
ser feitas em espécie (dinheiro) ou em bens, em cada período de apuração do imposto
de renda.
A pessoa jurídica deve entrar em contato prévio com o
Conselho Municipal, Estadual
ou Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente ou
do Idoso escolhido para receber as destinações, e estes
deverão emitir comprovante
em favor da empresa, especificando o seu nome, o número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), a data e o valor efetivamente recebido.
Em Tietê, o Departamento
de Contabilidade da Prefeitura fará a emissão da guia de
recolhimento com código de
barras. Informe-se: infancia.
feliz@terra.com.br.

“Lembramos que, diante da pandemia vivida no País, para
evitar a disseminação do Novo Coronavírus, e em atendimento às orientações da OMS e Decretos governamentais, durante a realização da Assembleia Geral, serão tomadas todas as
medidas de segurança e higienização para se evitar o contágio. É imprescindível que TODOS UTILIZEM MÁSCARAS.”
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HANDEBOL

Para Henrique, o esporte lhe ensinou agir em equipe
Em 2018, recebeu da Liga de Handebol do Estado de São Paulo (Lhesp) o prêmio de artilheiro do campeonato e melhor ponta-esquerda
Henrique Belaz dos Santos
Pizzol é o décimo segundo
entrevistado do jornal Nossa
Folha na série especial dedicada aos atletas do handebol,
comandados pelos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo
Prado.
Nascido em Tietê em 14 de
novembro de 2006, o filho de
Gabriela Belaz dos Santos Pizzol e Odair Pizzol e irmão de
Larissa Belaz dos Santos Pizzol, é aluno da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb)
“Lyria de Toledo Pasquali” e
joga na posição central na categoria Infantil masculino.
Entre os títulos conquistados estão:
2018 - Campeão da categoria Mirim da Liga de Handebol do Estado de São Paulo
(Lhesp), tendo também recebido o prêmio de artilheiro do
campeonato e melhor pontaesquerda.

Arquivo pessoal

2019 - campeão pela categoria Infantil da Lhesp.
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define
no handebol?
HENRIQUE - Esforçado e
comprometido com o time.

NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
HENRIQUE - Eles são fundamentais, ótimas pessoas, excelentes treinadores, além disso, apoiam nossa equipe, nos
incentivam cada vez mais. Verdadeiramente, são modelos de
superação e o exemplo disso
é que, com eles, essa mesma
equipe por dois anos consecutivos conseguiu dois títulos
em categorias diferentes.

NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve alguma influência?
HENRIQUE - Iniciei por
convite de dois amigos da escola que, na época, já treinavam handebol.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
HENRIQUE - O que mais
amo é fazer gol e passes para
meus companheiros.
O que mais odeio é cometer erros e não conseguir uma
finalização perfeita durante os
jogos.

NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?
HENRIQUE - Acredito que
me superar é o meu maior desafio.

NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
HENRIQUE - O handebol

Henrique Belaz dos Santos Pizzol
é aluno da escola “Lyria”

me proporcionou uma visão
melhor sobre trabalhar em
equipe, permitiu conhecer melhor este esporte e auxiliou no
meu crescimento como atleta.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
HENRIQUE - Tenho uma
expectativa semelhante a de
todos os atletas: primeiramente de voltar a treinar e competir para que, assim, possamos
nos esforçar e dar o nosso
melhor. Espero que pós-pandemia nossa rotina volte ao
normal com os trabalhos em
equipe, com nossos jogos e
campeonatos e quem sabe
trazer mais um título para
nossa cidade. Neste momento,
desejo que todas as equipes
possam tirar um aprendizado:
que o valor da vida e das amizades são únicos para nós.

VOLEIBOL

Emilly de Paula deseja ser inspiração para alguém na vida
O jornal Nossa Folha prossegue com a série de entrevistas com as atletas do voleibol
do município de Tietê, que estão sob o comando do técnico
e treinador Gera Foltran. Por
ordem de sorteio, a décima oitava entrevistada é a Emilly de
Paula.
Tieteense nascida em 17 de
março de 2006, a líbero da categoria Infantil é filha de Jane
de Paula e Daniel Santana Rodrigues e tem um irmão chamado Pietro.
Estuda na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb)
“Benedita Cândida de Campos
Rosa” e trabalha como babá.
Seu ídolo do voleibol é
Brenda Castillo.
NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma frase?
EMILLY - Se machuque e
chore o quanto precisar, um
dia valerá a pena.

Arquivo pessoal

NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
EMILLY - Eu comecei no
voleibol no fim de 2018 e tive
influência de amigos e familiares.
NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
EMILLY - Em minha opinião, é preciso ter determinação para ser atleta do voleibol.
NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz nas quadras?
EMILLY - Quase todos os
momentos nas quadras me
trazem lembranças boas. Mas,
hoje em especial, recordo das
vezes que eu errava e, ainda
assim, tinha o apoio de todas
as meninas. Isso é lembrança
feliz, pois mostra que tenho
parceiras que me ajudam, que
explicam e que ficam ao meu

Emilly de Paula joga na posição libero
pela Categoria Infantil
lado, mesmo nos momentos
difíceis. Esta união significa
tudo para mim.
NOSSA FOLHA - Um mo-

mento desanimador nas quadras?
EMILLY - Foi no começo! Às
vezes, eu ia embora para casa
chorando, pois me sentia ruim

por não conseguir dar o meu
melhor naquele dia.
NOSSA FOLHA - Qual a importância do professor Gera
Foltran?
EMILLY - Gera é a peça
mais importe desse jogo todo,
é o nosso professor, aquele
que ensina, educa e protege.
Ele administra e, ao mesmo,
tempo nos ama, ele protege
todo mundo, é um segundo
pai. Lembro-me de um dia, no
qual minha mãe não podia me
buscar, que ele me perguntou
se eu queria carona, porque
estava muito tarde para voltar sozinha. Ele é humano e
preocupado com a gente. Eu
acredito que, para ser um bom
treinador, é precisa ter essas
qualidades, e ele as tem.
NOSSA FOLHA - Quem é o
seu maior adversário?
EMILLY - A insegurança.

Onde Anda Você?

Joel Botega foi goleiro
e nasceu em 8 de
novembro de 1960
Há 60 anos, para alegria
do casal Candido e Alzira,
nascia Joel Botega, um menino franzino e que anos
depois se tornaria goleiro de
vários times, como Macalé,
Bela Vista, AMA, Comercial,
entre outros.

No Infantil, teve oportunidade de ser treinado por
Milton Moreira. Nesse tempo,
existiam muitas crianças que
- incentivadas pelos seus familiares - eram apaixonadas
pela prática esportiva como
atividade de lazer.
Aliás, no município de Tietê, por muito tempo o esporte
levou pais, mães e filhos até
os estádios em uma época de
muitas amizades e confraternizações. Não havia programa
melhor para as famílias que
aquele de ir torcer nos campos aos finais de semana.
As crianças de hoje, que
vivem grudadas em aparelhos
celulares e outros tecnologias,
nem sabem o prazer que era
viver tudo isso.
Como comunicador, o homenageado Joel Botega pode
contar como foi feliz sua infância dentro do universo esportivo e do seu dia a dia no
bairro Bela Vista, onde ele viveu e vive até hoje.
A Bela Vista é, realmente,
um lugar muito especial não
só para Joel Botega. Eu, por
exemplo, sou da época que
se jogava no campinho que

existia nas proximidades da
máquina de beneficiar arroz,
quando o morro da Bela Vista
era de terra batida.
Toda tarde os amigos reuniam-se e tinham como lazer
uma boa partida de futebol.
Tanto que a Bela Vista foi celeiro de muitos craques, como
Laércio, Nino, Pererê e outros.
Felizmente, tive a honra de
morar na Bela Vista, de jogar
nas equipes do bairro, como
o Comercial, e conviver com
grandes atletas.
O lado triste de tantos momentos bons é que tudo isso
ficou lá trás e muitos desses
protagonistas do passado
ilustre do nosso esporte já
partiram desse mundo, restando somente as lembranças
e muitas saudades!
PIADINHA DA SEMANA
- Um bêbado estava em uma
festa que só tinha mulher feia.
Quando ele viu sentada a mais
desprovida de beleza, se aproximou e perguntou: “Quer
dançar?”.
Toda empolgada, a moça
respondeu: “Quero, claro!”
-“Então vai logo dançar
que eu quero sentar!”

NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
EMILLY - É preciso treinar
muito, se esforçar cotidianamente, além de confiar em si
mesma.
NOSSA FOLHA - O que tem
aprendido com a pandemia?
EMILLY - Tenho aprendido
que nem todos são amigos.
Também tenho buscado me
conhecer e me entender melhor, mesmo não sendo fácil.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior sonho?
EMILLY - Na verdade, não
tenho exatamente um maior
sonho. No agora, a minha principal meta é vencer minhas
inseguranças, me tornar uma
ótima jogadora e também ser
inspiração para alguém nesta
vida.

Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

INFANTIL DO ESPORTE CLUBE BELA VISTA EM 1973
Em pé: Milton Moreira (técnico), Luiz Carlos, Gilmar Beneton,
Santo Botega, Luciano Grigolon, Ari Batistuzo, Lazinho e Iche
Agachados: Joel Botega, Flávio Bertola, Nenê, Luiz Antonio Cancian (Cebola),
Juca Torrezan, Luiz Vire e Josias
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FESTIVAL BRASIL RIDE

Ramon Fré conquista o título de campeão da categoria Junior Pro
No sábado e domingo, 21 e
22 de novembro, em Botucatu,
ocorreu o Festival Brasil Ride.
Considerada uma prova de altíssimo nível com a presença
de atletas de várias partes do
Brasil, as disputas de MTB tiveram dois dias.
Na ocasião, os competidores enfrentaram a distância de
98,6km e altimetria de 2.117m
na primeira etapa e de 57,5Km
e 1.326m na segunda. O tempo
das duas etapas foi somado, o
que determinou a classificação
no final da competição.
Pela categoria Junior, Tietê
torceu pelo conterrâneo Ramon Lopes Fré, de 18 anos,
que participou, pela primeira
vez, desta competição e tornou-se o campeão na categoria
Junior Pro, ao vencer os dois
dias de prova.

Muito feliz com o resultado
alcançado após muitas horas
de dedicação e treino, o tieteense Ramon Lopes Fré agradece os apoiadores: doutora
Carolina Simonato, AiqFome,
Megamax Ti, Roma Brinquedos, Cristian Morelli Bikes, Millena Pires nutricionista, Bruno Bento Fisioterapia, Biralce
Team e Sicoob Cooplivre, além
do jornal Nossa Folha pela divulgação.
Vale ressaltar que, com a
retomada das atividades de
forma planejada e gradual e se
adaptando às regras e limitações impostas pela pandemia
da covid-19, o Festival Brasil
Ride deste ano ganhou ainda
mais relevância por ser o primeiro no País, desde março, a
valer pontos nos rankings nacional e internacional.

Divulgação

FUTEBOL SOCIETY

Atlético Independente
realiza a 3ª Copa Galo Doido
Divulgação

Bem Amigos perdeu na estreia e está fora
A abertura da 3ª Copa
Galo Doido de Futebol Society, sob o comando do Clube
Atlético Independente, foi
realizada no domingo, 29 de
novembro, no estádio “Emílio
Gardenal”, no campo do Santa Cruz, em Tietê.
A competição esportiva
registrou a inscrição de 13
equipes e os confrontos iniciais da primeira rodada tiveram os seguintes resultados:
Grêmio 2 x 5 The Black
Chapecó 5 x 5 Tuna Lusa
(Chapecó 3 x 2 nos pênaltis)
Amigos do Cocão 5 x 2
Bem Amigos
Colômbia 5 x 1 Pavão

Real Passada 4 x 2 Parceria
Neste domingo, 29 de novembro, ocorrem as quartas
de final.
No campo 1 jogam:
9h30 - Canta Sapo x Boa
Sorte
10h30 - Amigos do Cocão x
Real Passada
Campo 2
9h30 - Estica +1 x Atlético
The Black’s
10h30 - Colômbia x Chapecó
A Copa Galo Doido de Futebol Society tem realização
do Clube Atlético Independente e cobertura do jornal
Nossa Folha e do César Guitte Esportes.

EM TIETÊ

2º PedalaCão será em prol
do projeto MiauJude
Evento solidário em prol
do projeto MiauJude, o 2º PedalaCão será realizado no domingo, 6 de dezembro, às 8
horas, no Pesqueiro Dema Foresto, em Tietê.
Serão 27 quilômetros de
pedalada, em níveis leve e médio, com carros e motocicletas
de apoio, além da distribuição
de água e frutas.
Em Tietê, as inscrições podem ser feitas no Center Pet
Silveira, na Nutri Pet e na Agropecuária Cancian e Silva; em
Laranjal Paulista, no Agroshop;
em Capivari, na Agro Itália; e,
em Tatuí, na AgroDino. No dia
do evento, também haverá ins-

crição. Para isso, basta doar
dois quilos de ração.
No local, será servido café
da manhã a partir das 6h30,
com saída para a pedalada às
8 horas. Local também terá estacionamento fechado.
Para quem for almoçar no
pesqueiro, as reservas de mesa
devem ser feitas até 3 de dezembro pelo (15)99809-6388
por WhatsApp. Cabe lembrar
que no dia será necessário o
uso de máscara e capacete
para a pedalada solidária.
O Pesqueiro Dema Foresto
está localizado na Rodovia Dr.
João José Rodrigues (SP-113),
no km 1, em Tietê.

CORRIDA DE RUA

Ecort promove o 54º treinão
neste domingo
A Equipe de Corredores de
Rua de Tietê (Ecort) promoverá a 54ª edição do Treinão
neste domingo, 29 de novembro, a partir das 7 horas.
Conforme divulgado pela
Ecort, o percurso terá 6,4 km,
mas os atletas que quiserem

poderão fazer ida e volta totalizando 12,8 km, com saída
da praça dr. Elias Garcia, em
frente ao Bradesco.
Vale lembrar também que
os corredores adotarão medidas de proteção por conta da
pandemia.
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28 E 29 DE NOVEMBRO
DROGA RAIA (15)3282-4046
DROGAL (15)3282-7979
CÂNCER INFANTOJUVENIL

Novembro Dourado enfatiza diagnóstico precoce
No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), há 16 milhões de pessoas portadoras desta enfermidade crônica
Neste mês, a campanha
Novembro Dourado enfatiza
a importância do diagnóstico
precoce do câncer em crianças e adolescentes, sendo
que nesta sexta, 27 de novembro, é o Dia Nacional de
Combate ao Câncer.
De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (Inca), o
câncer infantojuvenil corresponde a um grupo de várias
doenças que têm em comum
a proliferação descontrolada
de células anormais e que
pode ocorrer em qualquer local do organismo.
Até o fim do ano, a entidade prevê o surgimento de
mais de oito mil novos casos
no País. Assim como nos países desenvolvidos, no Brasil, o câncer infantojuvenil
representa a primeira causa
de morte (8% do total) por
doença entre crianças e adolescentes de um a 19 anos.
O câncer infantojuvenil
afeta principalmente as células do sistema sanguíneo,
bem como outros tecidos do
sistema nervoso central, sistema linfático, rins, além de
outros mais raros.

Os tumores, de forma geral, atingem células imaturas,
indiferenciadas. Nas crianças
e adolescentes, comparando
com o público adulto, geralmente há melhor resposta
aos tratamentos atuais.
Os tumores mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias (que
afetam os glóbulos brancos),
os tumores do sistema nervoso central e os linfomas
(sistema linfático).
De acordo com o médico
oncopediatra Hugo Oliveira, as leucemias podem ser
classificadas de acordo com
o tipo de glóbulo branco liberado na corrente sanguínea.
Na leucemia aguda, a mais
comum da infância, as células malignas se encontram
em uma fase muito imatura e
se multiplicam rapidamente,
causando uma doença rapidamente progressiva.
“Diferentemente do público adulto, que sabemos
que fatores externos têm nitidamente maior interferência para culminar em leucemias (hábitos de vida ruins,
má alimentação, alcoolismo

Divulgação Nossa Folha

Hoje é considerado o Dia Nacional
de Combate ao Câncer

e tabagismo), no infantil, a
principal causa é genética”,
apontou o oncopediatra, ressaltando que a criança pode
desenvolver leucemia por herança genética, mas não necessariamente: ela também
pode desenvolver o câncer
por si só.
SINAIS DE ALERTA - Os

pais e responsáveis devem
estar alertas: ao sinal de alguma anormalidade, devem
levar os filhos para uma avaliação médica.
Segundo Oliveira, é preciso atenção ao observar sintomas como dores no corpo
que não passam e que comprometem as atividades das

crianças; sangramentos ou
manchas roxas (hematomas)
sem relação com traumas; febre persistente; palidez progressiva; vômitos e dores de
cabeça persistentes, principalmente pela manhã; alteração neurológica que modifica
comportamento ou provoca
perda da visão ou diminuição da força nas pernas ou
nos braços; ínguas no corpo,
que aumentam de tamanho
ou persistem; brilho branco
nos olhos; fratura sem trauma; urina com sangue; aumento do volume abdominal
sem relação com dieta; suor
noturno; e tosse persistente
ou falta de ar. “O diagnóstico
precoce é muito importante
para aumentar as chances de
cura, para isto, é necessário
reconhecer os primeiros sinais e sintomas e buscar brevemente auxílio médico.”
TRATAMENTO - É planejado de acordo com o diagnóstico do tumor, as suas
características biológicas e a
presença ou não de doença
a distância do tumor. Compreende três modalidades
principais (quimioterapia, ci-

rurgia e radioterapia), sendo
aplicado de forma racional
e individualizada para cada
tumor específico e de acordo
com a extensão da doença.
Nas últimas quatro décadas, o progresso no tratamento do câncer na infância
e na adolescência foi significativo. Hoje, segundo o Inca,
em torno de 80% das crianças e adolescentes acometidos da doença podem ser
curados, se diagnosticados
precocemente e tratados em
centros especializados.
Com foco no cuidado
integral e multidisciplinar,
hospitais do câncer infantil
dispõe de profissionais altamente especializados e preparados para oferecer um
tratamento completo, humanizado e personalizado,
aliado à excelência técnica e
científica. Modelo segue o padrão do Ministério da Saúde.
Além disso, o Sistema
Único de Sáude (SUS) oferece
todo o tratamento a crianças
e adolescentes, sendo referência mundial no combate
ao câncer de forma universal,
gratuita e de qualidade.

NOVEMBRO LARANJA

Cresce o índice de jovens brasileiros que têm zumbido
Novembro também é o mês
de conscientizar as pessoas
para um perigo que muitos
ainda desconhecem: o zumbido nas orelhas, um sintoma
de que algo não vai bem e que
pode estar relacionado à perda
auditiva. Com o dia a dia cada
vez mais barulhento, as dificuldades de audição não atingem mais apenas os idosos. A
perda auditiva está se tornando também um problema de

gente jovem. Segundo dados
da Organização Mundial da
Saúde (OMS), 20% da população mundial têm zumbido ou
algum grau de perda auditiva.
A comprovação está no aumento do índice de zumbido
entre os adolescentes, como
mostrou a pesquisa Prevalência e causas de zumbido em
adolescentes de classe média/
alta, realizada pela Associação
de Pesquisa Interdisciplinar

e Divulgação do Zumbido, da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
Neste mês da Campanha
Nacional de Alerta ao Zumbido, a constatação de que o índice de jovens com zumbido
vem crescendo acende o alerta, em razão do uso cada vez
mais frequente dos fones de
ouvido, principalmente durante esta pandemia; um hábito
que foi incorporado ao dia a

dia, seja para acompanhar as
aulas online, participar de lives
ou realizar trabalho remoto.
Muitos ainda escutam música
em alto volume, o que piora o
quadro.
Há uma relação direta entre o excesso do uso de fones
e zumbido porque, com os
fones, o som penetra diretamente no canal auditivo. Os
males à audição podem variar,
dependendo o tempo de uso e

do volume do áudio. Por isso, a
prevenção é essencial.
De acordo com a fonoaudióloga Marcella Vidal, a perda
auditiva pode ter efeito cumulativo e pode se agravar ao
longo do tempo. “Dependendo
da frequência, do tempo de exposição ao som elevado e da
predisposição genética, o indivíduo pode sofrer danos auditivos cada vez mais severos,
de forma contínua e elevada

ao longo da vida”, afirmou.
Durante o estudo da Universidade de São Paulo (USP),
foram realizados testes auditivos em 170 adolescentes,
de 11 a 17 anos. Cerca de 95%
relataram ouvir música com
fones. Desses, 77% assumiram
que colocam o volume alto.
Ao serem questionados se já
tinham tido zumbido nos últimos 12 meses, 54,7% disseram
que sim.

NÍVEIS CRÍTICOS

PANDEMIA

Hemocentro de Botucatu
pede doação de sangue

63% dos brasileiros mudaram Brasil passará por segunda
hábitos de desinfecção
onda, avalia pesquisador

O Hemocentro do Hospital
das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Botucatu (HCFMB)
encontra-se com seus estoques estáveis. Mesmo assim, a
doação de todos os tipos sanguíneos é bem-vinda, principalmente o tipo O.
Para aumentar a segurança
do doador e evitar aglomerações, o Hemocentro recebe
doadores de sangue com agendamento prévio em seu horário normal de funcionamento:
de segunda a sexta, das 8 às
16h30 e, aos sábados, das 7 às
12 horas. Para o agendamento,
disponibiliza-se aos doadores o telefone (14)3811-6041

A SC Johnson anunciou os
resultados de uma nova pesquisa que destaca mudanças
importantes no comportamento de higiene entre os brasileiros durante a pandemia da
covid-19.
Agências de saúde em todo
o mundo têm enfatizado a
necessidade de desinfetar as
superfícies para proteção contra a doença, e o levantamento
realizado pela empresa descobriu que 63% - quase dois em
cada três brasileiros - mudaram seus hábitos de desinfecção em suas casas durante a
pandemia.
“Essa pesquisa mostra que

(ramal 240) e o WhatsApp
(14)99624-7055/99631-5650.
Cabe lembrar que a doação
de sangue não expõe o doador
ao risco, pois todo o material é
descartável. O Hemocentro segue as regulamentações do Ministério da Saúde. Na triagem,
o Hemocentro reforça os questionamentos aos doadores
quanto a sintomas gripais e
contatos com casos suspeitos.
Até o momento, não há
evidências científicas sobre o
contágio via transfusão. Mesmo assim, se o doador for
positivo até 14 dias após a doação, deverá comunicar o Hemocentro.

NOVO CORONAVÍRUS

a pandemia mudou as percepções e hábitos das pessoas
sobre como se protegerem”,
afirmou a gerente-geral da SC
Johnson, Tatiana Ganem. “É
muito importante que as pessoas mantenham seus hábitos
de desinfecção como parte de
suas rotinas de limpeza regulares para proteger suas famílias de vírus, germes e bactérias”, disse.
Embora as práticas de desinfecção tenham sido importantes para ajudar a proteger
as famílias do novo coronavírus, as pessoas também estão
mais focadas em manter rotinas proativas em suas casas.

Cientistas e autoridades
de saúde já apontam para
uma possível segunda onda
do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Brasil, uma vez que
dados levantados pelo Portal
Covid-19 Brasil confirmam
esse cenário, segundo o pesquisador Domingos Alves, do
Laboratório de Inteligência em
Saúde (LIS) da Faculdade de
Medicina da Universidade de
São Paulo (USP), em Ribeirão
Preto.
“O Brasil já está na segunda onda da covid-19”, disse o
pesquisador em entrevista à
BBC Brasil. Desde o início da
epidemia no País, há cerca de

INDICADOR PROFISSIONAL
FONOAUDIÓLOGA

CIRURGIÕES - DENTISTAS

oito meses, Alves acompanha
os dados da infecção e é um
dos responsáveis pelas análises estatísticas do portal.
Com base nessa avaliação,
é que se torna possível afirmar
que o Brasil vive uma nova
onda de contágios por coronavírus, como a Europa e os Estados Unidos.
Conforme avalia o pesquisador da USP, nem os Estados
Unidos, nem o Brasil alcançaram um real controle da
pandemia. Como resultado, é
possível observar uma sobreposição entre as duas ondas,
sem controle, de fato, da pandemia nestes países.
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BLACK WEEK Vino di Vita

fique sabendo

Produtos
selecionados
com até

25%
de desconto

Válido até 20 a 28 de novembro.

Vino di Vita - o melhor sabor para sua vida.

ENTREVISTA

Sandei afirma que a Prefeitura fará investimentos
Segundo o prefeito reeleito, seu maior objetivo é proporcionar aos munícipes tieteenses uma melhor qualidade de vida
Hoje, o jornal Nossa Folha
traz uma entrevista exclusiva com o prefeito reeleito de
Tietê, Vlamir Sandei (PSDB),
que destacará assuntos como:
a execução das propostas do
plano de governo; os principais problemas a serem enfrentados a partir de agora; o
entendimento e o apoio junto
ao Poder Legislativo; alterações no Secretariado; ampliação das relações com os Governos Estadual e Federal; e as
próximas medidas tomadas no
sentido de resguardar a população e o município em relação
à segunda onda da covid-19.
NOSSA FOLHA - O que
mostra o saldo desta eleição?
Do ponto de vista de executar as propostas do plano de
governo, esta questão te traz
alívio ou preocupação?
VLAMIR - A eleição de
2020 mostrou um saldo positivo. Tivemos a oportunidade
de divulgar todo o nosso trabalho, principalmente, fazer o
esclarecimento à população de
Tietê que pagamos uma dívida
de quase R$40 milhões e, que
mesmo assim, demos prioridades a três setores mais importantes da sociedade moderna,
ou seja, Saúde, Educação e Segurança.
Na Saúde, aumentamos de
120 para 240 itens de medicamentos na Farmácia Municipal, o que foi um trabalho
inédito no município de Tietê.
Além disso, transportamos em
média 150 pacientes por dia,
quase três mil ao mês, para
diversos municípios do Estado de São Paulo, em veículos
novos, seguros e com ar-condicionado.
Na Educação, com o apoio
dos diretores, supervisores,
coordenadores, professores e
dos alunos, conseguimos um
fato histórico no município,

atingimos a média 7,2 no Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico (Ideb). Isso colocou
a Educação tieteense entre as
primeiras do Brasil.
Investimos na Segurança
Pública substituindo as armas
e os coletes dos Guardas Civis
Municipais (GCMs). Também
adquirimos viaturas adequadas para rondas preventivas e
iniciamos, de forma intensiva,
a ronda rural. Fizemos ainda
a integração da GCM, Polícia
Militar e Polícia Civil, o que
resultou em um trabalho por
excelência, com o resultado
expressivo de menor índice de
criminalidade do interior de
São Paulo. Tudo isso foi reconhecido pela população que
escolheu, de forma democrática, a continuidade desta forma
séria e honesta de governar.
NF - A partir de agora,
quais são os principais problemas a serem enfrentados,
quais os compromissos e o
seu devido comprometimento neste sentido?
VLAMIR - A partir do resultado positivo da eleição
municipal de 2020, iniciamos
uma preparação para colocar
nosso plano de governo em
execução, entendendo que
anteriormente não tivemos
chance de fazer tudo aquilo
que gostaríamos. Agora que
equilibramos as finanças e
organizamos a área administrativa, estamos prontos para
o desenvolvimento. Queremos
mais emprego, com incentivos
para novas empresas se instalarem no município.
Na verdade, queremos aumentar o Distrito Industrial
e, ao mesmo tempo, qualificar a mão de obra. Para isso,
vamos reiniciar os trabalhos
da Escola Municipal de Ensino
Fundamental e de Iniciação
Profissional (Emefip) “Domin-

Arquivo pessoal

Vlamir espera que, a partir de agora, todos
se unam e sejam o partido de Tietê
gos Marcieri”, que já era para
ter reiniciado em março deste ano com o curso de corte
e costura, porém, a volta dos
trabalhos foi adiada em razão
da pandemia.
Outro aspecto importante
a ser destacado é a questão
da construção de casas populares. Temos um convênio assinado com a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano (CDHU) para a construção de 100 casas, sendo que
já temos o dinheiro reservado
para a aquisição de um terreno
de dois alqueires.
NF - É hora de união, portanto, como buscará o entendimento e o apoio junto ao
Poder Legislativo, considerando os novos nomes?
VLAMIR - A união faz a
força! Esta é a nossa forma de
trabalhar! O Poder Legislativo
tem que estar em sintonia com
o Poder Executivo para juntos
buscarmos recursos e novas

conquistas. Já estamos fazendo reuniões com os vereadores eleitos e queremos desenvolver um trabalho conjunto
para que, quando for feito um
pedido de recurso ou de benfeitoria aos Governos Estadual
e Federal, tal iniciativa tenha
mais representatividade e possa ser concretizado!
Os vereadores têm demonstrado um interesse muito grande em apoiar e unir forças para conquistar melhorias
para Tietê. Temos certeza que
isso vai ser fundamental para
o desenvolvimento local. Queremos que, a partir de agora,
sejamos um único partido em
destaque, ou seja, o Partido de
Tietê, independente da ideologia política de cada um.
NF - No seu novo governo,
haverá alterações no Secretariado? Se sim, pode antecipar
qualquer decisão ou fazer alguma colocação a respeito?
VLAMIR - Em 31 de de-

zembro deste ano todos os
secretários serão exonerados!
A partir daí, vamos escolher
secretários que tenham qualificação técnica ou sejam administradores! Vamos aproveitar
os que tenham perfil! Na verdade, agradeço o empenho de
todos os atuais secretários,
pois foram importantes para
desenvolver um trabalho sério, honesto e transparente!
Eu costumo dizer que a
vida pública exige muito daquele que está no cargo e, por
isso mesmo, é preciso de revezamento às vezes! Também
costumo usar a teoria dos pássaros que voam na formação
V! Se o líder da frente se cansa,
é imediatamente substituído
por outro, para aquele descansar e voltar à liderança.
NF - Como pretende ampliar as relações com os Governos Estadual e Federal de
modo que as emendas cheguem a números maiores?
VLAMIR - Já mantemos
contato com os deputados
estaduais e federais, especialmente os da região e temos
solicitado as emendas impositivas de recursos, que são
constitucionalmente obrigatórias. Também recebemos o
apoio de todos os secretários
do Estado de São Paulo e isso
nos dá a liberdade de solicitar
e buscar recursos, bem como
melhorias para o município! A
ideia destas novas conquistas
é a de transformar Tietê em
um canteiro de obras.
NF - Com a possibilidade
de haver uma segunda onda
da covid-19 no Brasil, explique quais devem ser as próximas medidas tomadas no
sentido de resguardar a população e o município?
VLAMIR - Desde o início da
pandemia, Tietê sempre agiu

de forma técnica, tanto que
foi o primeiro município que
decretou o uso obrigatório de
máscara, determinando a desinfecção dos principais pontos de passagem e de aglomeração de pessoas.
Tietê também foi o primeiro município que criou um comitê de enfrentamento da pandemia. Para isso, montamos
uma equipe exclusiva para o
Posto de Saúde e para a Santa Casa atenderem somente
pacientes de síndrome gripal.
Constituímos ainda uma equipe própria para ficar de sobreaviso para conseguir vagas em
UTI, quando necessárias.
Tudo isso permitiu baixar o
decreto de flexibilização, mas
uma ação promovida pelo Ministério Público concedeu uma
liminar para cumprimento do
Decreto Estadual estabelecendo multa de R$50 mil pelo não
cumprimento. Portanto, Tietê
foi um exemplo de atuação
consciente e responsabilidade
no enfrentamento da covid-19!
Temos certeza que a 2ª onda
será mais amena e teremos a
mesma tranquilidade para tomar as iniciativas com cautela,
pensando na vida humana!
NF - Considerações finais:
VLAMIR - Agradeço a população de Tietê que reconheceu a nossa luta buscando o
equilíbrio financeiro ao pagarmos uma dívida que não fizemos. A Prefeitura não tinha
mais crédito e, hoje, graças a
um trabalho honesto e transparente, recuperamos a credibilidade. Com a reestruturação
administrativa, a Prefeitura de
Tietê tem as condições ideais
para investimentos a curto,
médio e longo prazos.
O nosso maior objetivo é
proporcionar aos munícipes
uma melhor qualidade de vida.
Deus abençoe a todos!

MORAR BEM

FIQUE SABENDO

PREFEITURAS ALERTAM

Cerquilho, Tietê e Jumirim
estão entre as melhores

Cidades reforçam testes
rápidos para HIV

Epidemia de dengue requer
esforços de todos

A ideia de viver com qualidade de vida faz parte da realidade de muitos que vivem em
São Paulo. Desse modo, o site
Eu Amo Morar Bem enumerou
as melhores cidades. São elas:
Cerquilho, Cesário Lange, Tatuí, Piracicaba, Tietê, Capela
do Alto, Jundiaí, Valinhos e
Jumirim.
O destaque foi para Cerquilho, cidade com mais de 48 mil
habitantes e com alto Índice
de Desenvolvimento Humano
(IDH) e está a apenas 160 quilômetros da capital.
O desenvolvimento no
município propicia o investimento no setor imobiliário,
ao mesmo tempo que oferece
acesso de qualidade aos moradores, que tem à disposição
um movimentado comércio.
A indústria representa a
base da economia local, seguida pela agricultura e indústria
têxtil, tornando Cerquilho
atrativo também pelas suas
oportunidades.

Na terça, 1º de dezembro,
é celebrado o Dia Internacional
de Luta Contra a HIV/Aids e,
desse modo, realizada a Campanha Fique Sabendo, que tem
como principal objetivo a realização de testes rápidos para
a detecção e o tratamento precoce de HIV, sífilis e hepatites.
Em Tietê, segundo informou a chefe de Departamento
de Vigilância em Saúde, Marina Veloso Meneguette, neste
ano, existia um planejamento
para intensificar as atividades
da campanha Fique Sabendo,
porém, com a prevenção à covid-19 e a recomendação de se
evitar aglomerações, as ações
da “Fique Sabendo” permanecerão em todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta, 7 às 16 horas,
com exceção do Posto de Saúde Central.
Em Cerquilho, na terça, 1º
de dezembro, será realizada
a intensificação de testagem
em todas as Unidades Básica

Dois mil e vinte foi o ano
que o mundo “parou” devido
à pandemia da covid-19. Entretanto, a epidemia de dengue
no Brasil continua e requer esforços de todos no combate ao
mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.
Em Tietê, de acordo com
a Vigilância Epidemiológica,
houve uma queda considerável nos casos de dengue através da campanha “Fique em
Casa, então, aproveite para
limpar o seu quintal”.
De janeiro a novembro deste ano, 65 casos suspeitos foram notificados, sendo 13 confirmados. Outros 51 acabaram
descartados e apenas um caso
aguarda o resultado.
“Com isso, mantivemos
uma constância nas ações de
informações, como os bloqueios em torno de todos os
casos positivos”, revelou a
chefe de Vigilância, Mônica
Maria Nascimento.
Em Cerquilho, a situação

Tietê também ganhou destaque por possuir 41.622 habitantes, sendo que a atividade
econômica é voltada para a
agricultura, indústria sucroalcooleira, confecções de roupas
infanto-juvenis e fabricação de
artefatos de madeira.
O município tem uma área
impressionante de 404,396
km², demonstrando a capacidade de expansão e investimento na região.
Tietê está a apenas 160
quilômetros de São Paulo, o
que torna o município ideal
para quem quer se afastar da
capital.
Por fim, a vizinha Jumirim
conta com apenas 3.315, o que
a torna a menor cidade em relação às outras da lista.
Por estar em processo inicial de crescimento, a cidade
é considerada um bom local
para investimento no setor
imobiliário, com panorama
positivo para valorização nos
próximos anos.

de Saúde com testes rápidos
para HIV e sífilis. Já no sábado,
5 de dezembro, a Unidade Básica de Saúde do Centro estará
aberta, das 9 às 12 horas, para
também realizar a testagem.
“O preconceito e o medo
dessas doenças acabam por
afastar as pessoas do debate,
dos cuidados de prevenção e
do próprio exame. No entanto,
o diagnóstico precoce é essencial para o paciente alcançar
boa qualidade de vida e não
transmitir a doença para outra pessoa. O exame é muito
simples e acontece através da
punção digital, a famosa ‘picada no dedo’, o resultado sai em
15 minutos. Previna-se! Sempre use preservativo nas relações sexuais, mesmo no sexo
oral, é fundamental!”, orientou
a Vigilância Epidemiológica de
Cerquilho.
A Prefeitura de Jumirim,
por sua vez, não informou se
haverá a realização da Campanha Fique Sabendo.

é mais preocupante, uma vez
que a cidade já registrou 32 casos de dengue. Destes, 26 foram contraídos no município
e outros seis, importados. De
janeiro a novembro de 2020,
houve o registro de 126 casos
suspeitos, sendo que, deste total, 94 foram descartados.
Portanto, a Prefeitura de
Cerquilho reforçou a importância de não deixar água parada em recipientes e plantas,
além de procurar atendimento
médico em caso de apresentar
os seguintes sintomas: febre
alta (39ºC a 40ºC), dor de cabeça, dores no corpo, sonolência,
fraqueza, dor atrás dos olhos,
manchas vermelhas na pele,
coceira na pele, perda de peso,
náuseas e vômitos.
O Departamento de Jornalismo deste semanário contatou a Secretaria de Saúde de
Jumirim, que até o fechamento
desta edição não divulgou os
números relativos aos casos
de dengue no município.
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Diego Miranda Scudeler
completou nova idade na
terça, 24 de novembro,
na companhia da esposa
Mikaeli e familiares

Filipe Silva brindou mais
um ano de vida na terça,
24 de novembro, ao lado
do Rafael Amaral, da
família e dos amigos

Lucas Nallin Salvador
recebeu os parabéns da
esposa Deborah, do filho
Igor e dos familiares
ontem, 26 de novembro

Adriana Tezotto Correia
Silvestrim aniversaria
hoje, 27 de novembro,
junto do marido Edson,
dos filhos e da família

A esposa Rosangela,
a filha Mylena e a mãe
Angela parabenizam
Adriano Augusto
Camargo hoje, dia 27

Arlene Florentino vai
trocar de idade nesta
sexta, dia 27, e receberá
as felicitações dos
familiares e amigos

Os parabéns de hoje,
dia 27, serão para
Beatriz Schumekel, que
brinda com o namorado
Guilherme e a família

Celestino Donato
Masserani assopra
velinhas nesta sexta,
dia 27, na companhia
da esposa Aline Pasin

Isabela Floriam Torrezan
aniversaria nesta sexta,
27 de novembro, ao lado
da mãe Vânia, do pai
Celso e dos familiares

Márcio Antonio Modanez
troca de idade nesta
sexta, 27 de novembro,
e festeja a data com a
esposa Aline e os filhos

Maurício Tavares
Caggirai muda de idade
nesta sexta, 27 de
novembro, e recebe o
carinho da família

O marido Paulo Matraca,
a filha Helena e os
familiares parabenizam
Noelma Pereira nesta
sexta, 27 de novembro

Sandra Takakura rasga
folhinha nesta sexta,
dia 27, junto do marido
Franco, dos filhos Franco
e Stela e família

A esposa Érica e o filho
Antoni cumprimentam
Tiago Conti pela nova
idade festejada hoje,
27 de novembro

Vanda da Silva Pontes
Pasquali aniversaria
hoje, dia 27, e recebe o
carinho do marido Clóvis,
dos filhos e familiares

Amelinha Schincariol
apaga velinhas amanhã,
28 de novembro, junto
do marido Cid Gallo,
dos filhos e da família

Cassiana Polastri vai
celebrar mais um ano de
vida amanhã, dia 28, na
companhia do marido
Ivan e da filha Ana Julia

O bolo deste sábado,
dia 28, será para João
Paulo Moraes, que
comemora com os pais
Xinhão e Kátia e família

A esposa Fabiana e os
filhos parabenizam Osni
Candoia Junior (Tio) por
mais um ano de vida
neste sábado, dia 28

Karina Brazzarotto
Denardi aniversaria
amanhã, dia 28, ao lado
do marido Rogério e dos
filhos Miguel e Manuela

Léo Marques troca de
idade neste sábado,
28 de novembro, e
recebe as felicitações da
família e dos amigos

O ator e produtor
Luis Sandei festeja
aniversário amanhã, 28
de novembro, junto da
família e dos amigos

Melise Scomparim recebe
os beijos do namorado
Murilo, do pai Osvaldo,
da irmã e dos familiares
neste sábado, dia 28

Agda Melaré Gomes
vai apagar velinhas no
domingo, dia 29, na
companhia do marido,
dos filhos e da família

Diva Melaré celebra
mais um ano de vida
neste domingo, 29 de
novembro, junto dos
familiares e amigos

Elci Terlizzi rasga
folhinha neste domingo,
29 de novembro, junto
do marido Fábio, dos
filhos e da família

Gislaine Malavazi
completa mais um ano
neste domingo, 29, ao
lado do marido Adelmo
e da filha Heloise

A esposa Tatiana, a
filha Ana Laura e família
parabenizam Guto
Melaré pelo aniversário
neste domingo, dia 29

Josiane Siqueira
aniversaria no domingo,
dia 29, junto do marido
Amauri e dos filhos
Pablo e Yasmin

Lilian Vieira muda de
idade neste domingo,
29 de novembro, na
companhia do filho, dos
familiares e amigos

Mariluce Roma assopra
velinhas neste domingo,
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 neste
domingo, dia 29

Sandra Cruz será
festejada pelo marido
Francisco Lara e por toda
a família neste domingo,
29 de novembro

Tatiana Roma brinda
aniversário no domingo,
dia 29, ao lado do marido
Juliano Pakes, da filha
Lorena e familiares

Ademir Bellinossi
(Carcaça) muda de idade
na segunda, dia 30, na
companhia da esposa
Lúcia e da filha Letícia

Adriely Corrêa de Souza
recebe os parabéns dos
pais Pedro e Cássia e do
noivo Diego na segunda,
30 de novembro
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ANIVERSARIANTES

O marido Neto, a família
e amigos cumprimentam
Cristiane Romagnoli pela
nova idade na segunda,
30 de novembro

Eliana Reis celebra mais
um ano na segunda,
dia 30, na companhia
dos pais Arnaldo e
Lucinha e familiares

Iracema Pizol rasga
folhinha na segunda,
dia 30, com o marido
Pedro, o filho Wellington
e a nora Tabata

José Olmiro brinda
aniversário na segunda,
30 de novembro, na
companhia da esposa
Maria Eugênia e família

Maria Alaíde Pissinato
troca de idade na
segunda, dia 30, e
recebe o carinho dos
familiares e amigos

Os filhos Neto e Amanda
e os netos Miguel e Maria
Clara parabenizam Maria
Augusta Amorim Nunes
na segunda, dia 30

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

Maria Neuza Lopes
Pasquotto festeja mais
um ano de vida na
segunda, dia 30, ao lado
do marido Daniel

Milton Brunheroto
muda de idade na
segunda, dia 30, na
companhia da família e
dos muitos amigos

O marido Sérgio e os
filhos Douglas e Yara
parabenizam Neuzeli
Zamuner na segunda,
30 de novembro

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

Brinde da segunda,
dia 30, será para Patrícia
Silveira, que festeja
a data com o marido
Orlando e a filha Analua

Ana Lúcia Fidelis celebra
mais um ano de vida na
terça, 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 terça, dia 1º

O marido Rogério e as
filhas Júlia e Beatriz
cumprimentam Denise
Catto Bonadia na terça,
1º de dezembro

Brinde da terça, 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
terça, 1º de dezembro, e
ganha os parabéns dos
familiares e amigos

Renata Weissberg muda
de idade na terça, 1º de
dezembro, na companhia
do marido Rodrigo
Tomate e dos filhos

Rossano Beloto faz
aniversário na terça, 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
quarta, 2 de dezembro

André Pachani assopra
velinhas na quarta,
2 de dezembro,
na companhia dos
familiares e amigos

Cleide Slobodak rasga
folhinha na quarta, 2
de dezembro, junto do
marido Vanderlei, da
filha Mirella e família

Elaine Ortolani receberá
os cumprimentos dos
familiares e amigos pelo
aniversário na quarta,
2 de dezembro

Genesio Ramos festeja
mais um ano de vida na
quarta, 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
três anos na quarta,
2 de dezembro

A esposa Samara
Cancian e os filhos Breno
e Betina parabenizam
Mauro Adorno na quarta,
2 de dezembro

Rita Melaré será
festejada pelo marido
Joel, pelo filho Neto, pela
neta Lara e pela nora
Ana na quarta, dia 2

Valquíria Matos faz
aniversário na quarta,
2 de dezembro, ao
lado da filha Laís, do
namorado e da família

O marido Ferreira, o
filho Neto, a mãe Maria
e a nora cumprimentam
Angela Daroz Bertagna
na próxima quinta, dia 3

Antonella Pareschi
Consorte Soares faz 11
anos na quinta, dia 3,
com os pais Fabiana e
Raphael e os familiares

Beatriz Gebraiel Bellaz
brinda aniversário na
quinta, 3 de dezembro,
com o marido, as filhas,
familiares e amigos

Chiara Giovaneti rasga
folhinha na quinta, 3 de
dezembro, ao lado dos
pais Maurício e Angélica
e de toda a família

Christiane Campos
celebra mais um ano de
vida na quinta, dia 3,
com o marido Alexandre
e as filhas Luiza e Teresa

Elaine Tomazela
recebe o carinho dos
familiares e amigos pela
nova idade na quinta,
3 de dezembro

Eliane Abud será
festejada pelo filho
Pedro e pela família na
próxima quinta,
3 de dezembro

Gabriela Florenzano
Tauhyl apaga velinhas na
quinta, 3 de dezembro,
junto do namorado
Thalis e dos familiares

Gabrielle Bettini Cardoso
receberá os parabéns
do pai Zeca, da mãe
Lucimara e da família na
quinta, 3 de dezembro

Josyane Nunes de Ramos
completa 12 anos na
quinta, 3 de dezembro,
ao lado dos pais Josias e
Aparecida e familiares

Juliana Luvizotto vai
mudar de idade na
quinta, 3 de dezembro,
ao lado da mãe, da
família e dos amigos

Maria Conceição de
Souza será festejada
pelo marido Douglas
Henrique e pela filha
Sofia na quinta, dia 3

Miriam Poloni rasga
folhinha na quinta, 3 de
dezembro, com o marido
Marcelo e os filhos
Vitória e Guilherme

Bolo da quinta, 3 de
dezembro, será para
Osvaldo Scomparim, que
festeja a data com as
filhas Meire e Melise
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BODAS

Márcia e Berga

Fábio e Ana Paula

Edmur e Adriana

Carlos Campi Fotografia

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Fábio Luís Grando e Ana Paula Gardenal Grando casaram-se
no sábado, 21 de novembro, na igreja matriz Santíssima Trindade, em Tietê. Após as bênçãos do padre Santo Candido, os noivos
se reuniram com familiares no Restaurante Forno & Fogão para
um almoço ao som da dupla Campo Grande & Mirai.

Em Tietê, Márcia Cristina Bazo Bergamim e Carlos Augusto
Bergamim (Berga) brindarão 33 anos de casados nesta sexta, 27
de novembro, na companhia dos filhos Fernanda e Ivan e da família. Os amigos do jornal Nossa Folha enviam os parabéns ao
casal pelas Bodas de Quartzo Fumê!

Em Cerquilho, Edmur Tauhyl e Adriana Florenzano Tauhyl celebrarão 31 anos de amor, cumplicidade e lealdade nesta sexta,
27 de novembro, ao lado dos filhos Matheus e Gabriela, da nora
Dayane e do genro Thalis Augusto. Da redação do Nossa Folha,
seguem as felicitações pelas Bodas de Hiddenita!

Cida e Palmiro

Marcos e Selma

Arthur e Valéria

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Palmiro Bortoletto Filho e Cida Bortoletto comemorarão 39 anos de união neste sábado, 28 de novembro, e receberão o carinho das filhas Maíra, Taíse e Mariana, dos genros
Gustavo, Stefano e Rafael e familiares. O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Sodalita!

Em Tietê, Marcos Nilson Vidotto e Selma Aparecida Fré Vidotto brindarão 33 anos de casados neste sábado, 28 de novembro,
na companhia dos filhos Marcos, Caio e Bruno e da família. Os
amigos do jornal Nossa Folha enviam os parabéns ao casal pelas
Bodas de Quartzo Fumê!

Em Cerquilho, Arthur Henrique Gayotto e Valéria Módolo
Gayotto celebrarão 33 anos de amor, cumplicidade e lealdade
neste sábado, 28 de novembro, ao lado da filha Amanda e familiares. Da redação do Nossa Folha, seguem as felicitações pelas
Bodas de Quartzo Fumê!

Julio e Thais

Livia e Renan

Guto e Tatiana

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Julio Cesar Malavasi e Thais Aronchi Borges
Malavasi comemorarão 11 anos de união neste sábado, 28 de novembro, e receberão o carinho dos filhos Laura e Matheus e familiares. O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas
de Almandina!

Em São José do Rio Preto, Livia Marques Vicentin e Renan
Silvestrin brindarão cinco anos de casados neste sábado, 28 de
novembro, na companhia da família. Os amigos do jornal Nossa
Folha enviam os parabéns ao casal pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Tietê, Luiz Augusto Melaré (Guto) e Tatiana Forlevize celebrarão 12 anos de amor, cumplicidade e lealdade neste domingo,
29 de novembro, ao lado da filha Ana Laura e dos familiares. Da
redação do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos pelas
Bodas de Opala!

Marilia e Alexandre

Dila e Danilo

Vitor e Regina

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Marilia Marcuz e Alexandre Luvizotto comemorarão seis anos de união neste sábado, 29 de novembro, e receberão o carinho do filho Thomas e familiares.
A equipe do jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas
Bodas de Peridoto!

Em Tietê, Edilaine Custódio de Almeida Marcon (Dila) e Danilo
Cazetto Marcon brindarão oito anos de casados na terça, 1º de
dezembro, na companhia da filha Alice e da família. Os amigos
do jornal Nossa Folha enviam os parabéns ao casal pelas Bodas
de Rubelita!

Em Tietê, Vitor Furian e Maria Regina Piovezane Furian celebrarão 14 anos de amor, cumplicidade e lealdade na terça, 1º de
dezembro, ao lado da filha Giulia e familiares.
Da equipe do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos
pelas Bodas de Quartzo Rosa!

Rafael e Juliana Clélia e Zé

Daiane e Thiago

Edvaldo e Lili
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Edvaldo Ramalho (Kavalo) e Diva
Maria Hernandes (Lili) comemorarão 18 anos
que estão juntos na quarta, 2 de dezembro, e
receberão o carinho dos familiares e amigos. Da
redação do jornal Nossa Folha, seguem as felicitações pelas Bodas de Quartzo Rutilato!

Em Tietê, Rafael Biscaro e Juliana Deliberali
Belaz brindarão três anos de casados na quarta,
2 de dezembro, na companhia do filho Noah e
da família. Os amigos do jornal Nossa Folha enviam os parabéns ao casal pelas Bodas de Green
Gold!

Em Cerquilho, Clélia Lizier Grando e Zé Maria Grando celebrarão 43 anos de amor, cumplicidade e lealdade na quinta, 3 de dezembro,
ao lado dos filhos Murillo e Danilo, do neto
Thomas e familiares. Do jornal Nossa Folha,
seguem os cumprimentos pelas Bodas de Iolita!

Arquivo pessoal

Em Tietê, Daiane Cassiana Paes e Thiago
Zamuner Durynek festejarão quatro anos de
matrimônio na quinta, 3 de dezembro, junto da
família.
A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza
o casal pelas Bodas de Cristal de Rocha!
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ESPECIAL DE NATAL

FAC inicia campanha de arrecadação de brinquedos
Além dessa iniciativa solidária, destaque ficou para a decoração natalina preparada para encantar a população cerquilhense e visitantes
Fotos divulgação

FAC fica localizada na avenida
Prefeito Antônio Souto, 191

Pensando no significado
do Natal e no importante papel social da instituição, a Faculdade Cerquilho (FAC) preparou uma decoração de Natal
de “encantar os olhos” daqueles que passam ou passeiam
pela avenida Prefeito Antônio
Souto, 191, em Cerquilho, e
disponibilizou um cenário
como ponto de fotos para as
crianças e suas famílias.
Além da decoração natalina que atrai muitos olhares,
a Faculdade Cerquilho iniciou
uma campanha de arrecadação de brinquedos novos para
serem distribuídos às instituições de assistência às crianças
do município. Aproveitando a
essência deste momento em
que o amor, o respeito, a fé a
solidariedade são os alicerces
para a humanidade, a FAC deseja a toda sociedade um Natal
muito especial e destaca que a
distância imposta pela pandemia seja passageira e capaz de

unir a essência da família, do
amor e da solidariedade.
ÚLTIMOS DIAS - Com o objetivo de garantir o acesso ao
Ensino Superior do estudante
concluinte do Ensino Médio,
a Faculdade Cerquilho (FAC)
também promove o concurso
de redação online.
Para participar, é preciso
fazer a inscrição até segunda,
30 de novembro. De acordo
com a FAC, o primeiro lugar
receberá uma bolsa integral
para o curso escolhido válido
pelo período de cinco anos; o
segundo lugar ganhará 50 % de
desconto no valor da mensalidade; e o terceiro lugar, 30% de
desconto.
Vale destacar que estes
descontos valerão para os cinco anos de duração dos cursos. O formulário de inscrição
encontra-se no faculdadecerquilho.com.br. Para mais informações, ligue: (15)3284-1775
ou 99678-2376.

NASCIMENTO

Marina Gardenal
Arquivo familiar

Marina Franciscati Gardenal, filha de Nathália Franciscati e
Mateus Gardenal, nasceu às 7h25 da quarta, 25 de novembro, na
Maternidade da Santa Casa de Tietê, medindo 48 centímetros e
pesando 2.870 quilos.
Maria José Franciscati Correia e José Carlos de Oliveira Correia (in memoriam) são seus avós maternos e Ana Maria Gardenal
e Irineu Gardenal (in memoriam), os avós paternos.
Os papais de primeira viagem e toda a família estão muito
felizes com a chegada da Marina!

HORÁRIOS SUGESTIVOS

Comércio terá funcionamento
estendido a partir do dia 4

A mamãe Gisele e os gêmeos Davi e Clara
estiveram na Faculdade de Cerquilho

Luan conheceu a decoração natalina e se
encantou com o cenário preparado pela FAC

Quem passar pelo espaço da FAC poderá tirar fotos
e doar um brinquedo para a campanha solidária

As Associações Comerciais
de Tietê e Cerquilho sugeriram
aos comerciantes que estendam o horário de funcionamento para as compras de fim
de ano, desde que respeitadas
as medidas preconizadas pelo
Ministério da Saúde.
Em Tietê, a Associação Comercial e Empresarial do município (Acet) informou que
o comércio local terá horário
estendido a partir da sexta, 4
de dezembro, entretanto, comunicou que divulgará o cronograma com dias e horários a
partir da próxima semana.
Já a Associação Comercial
e Industrial de Cerquilho (Acic)
forneceu o cronograma sugestivo para o horário estendido:
De 4 a 17 de dezembro, de

segunda a sexta, das 8 às 20
horas, e aos sábados, das 8 às
18 horas.
De 18 a 24 de dezembro,
de segunda a sexta, das 9 às 22
horas, e aos sábados, das 8 às
18 horas. No dia 31 de dezembro, o atendimento permanecerá das 8 às 18 horas.
“Cabe lembrar que continuamos em pandemia e, portanto, os cuidados devem ser
redobrados, como uso de máscara, higienização das mãos
e, se possível, dos calçados.
Trata-se de sugestão de horários, o que não impede que o
comércio prorrogue ou postergue seu horário. O controle de
acesso aos estabelecimentos
comerciais é importantíssimo”, comunicou a Acic.

CAMPANHA SOLIDÁRIA

Cartinhas já são recebidas pelo Papai Noel dos Correios
A tradicional Campanha
Papai Noel dos Correios teve
início e, neste ano, devido à
pandemia, a estatal promoveu
adaptações para assegurar a
realização de um dos maiores
projetos sociais do País.
As principais mudanças
foram no recebimento das
cartinhas - que ocorrerá, prioritariamente, de forma virtual
- e na adoção dos pedidos das
crianças, que será 100% online
e digital, por meio do Blog do
Papai Noel dos Correios, que
pode ser acessado pelo blog.
correios.com.br/papainoeldoscorreios.
COMO ENVIAR - Podem
participar da campanha crianças de até 10 anos de idade em
situação de vulnerabilidade
social. As cartinhas devem ser
manuscritas e, depois, fotografadas ou digitalizadas para envio ao blog da campanha. É im-

Divulgação Correios

Devido à pandemia, o envio e a adoção serão online
portante enviar uma imagem
nítida para que a mensagem
possa ser lida pelo Papai Noel.
Segundo os Correios, as
cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação
serão disponibilizadas para
adoção no blog da campanha.
A iniciativa também contem-

pla cartinhas enviadas por alunos da Rede Pública (até o 5º
ano do Ensino Fundamental) e
por crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos.
COMO ADOTAR - Para
atender aos protocolos sanitários de prevenção à covid-19 e

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

evitar aglomerações, este ano
a adoção de cartas será feita
somente pela internet. Padrinhos e madrinhas devem acessar o blog e clicar em Adotar
Agora; com base na localidade
informada, serão disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais para entrega dos
presentes.
Os padrinhos receberão no
e-mail cadastrado a confirmação da adoção. Para visualizar
as cartinhas adotadas, basta
acessar a página de adoção online pelo blog e clicar na seção
Minhas Cartas.
COMO ENTREGAR - Será
feita presencialmente, sempre
com atenção especial aos protocolos de segurança, como
o uso de máscaras, evitando
aglomerações. É possível consultar os pontos de entrega
- unidades dos Correios - no
blog da campanha.

Saulo nasceu em 20/8/2020. É um cão de porte médio
muito carinhoso. Já recebeu a primeira dose de vacina e
aguarda um lar com muito amor.
Mais informações pelo (15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.
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FLOR DO CARIBE

Alberto expulsa Ester e Samuca de casa

SEGUNDA, 30 - Ellen conta para Anderson que não
conseguiu entregar seu jogo para a competição e
afirma que não está namorando Jota. Tina recebe
o dinheiro que ganhou com sua música no Japão
e Noboru sente orgulho da filha. Keyla sofre para
fazer sua prova. Malu apresenta as novidades administrativas do colégio Grupo e Bóris se revolta.
Tato admira o comportamento de Keyla. K2 insinua para K1 que está grávida. Lica e Samantha se
divertem, e Felipe as observa.

SEGUNDA, 30 - Samuel se emociona ao receber de
Ester o relógio do seu pai. Hélio planeja dar uma
festa para comemorar seu aniversário e diz a Yvete
que não pretende convidar sua família. Mantovani avisa a Cassiano que descobriu que Rafael é o
dono do avião que pousou na pista clandestina da
família Albuquerque. Cassiano conta para Mantovani como foi parar na masmorra de Dom Rafael.
Cassiano pergunta a Duque se ele avisará a Dom
Rafael que o comandante está à sua procura.

SEGUNDA, 30 - Afonso decide tratar seu alcoolismo. Bruna visita Camila com a intenção de saber
se ela está com Giovanni. Francesca e Lucrécia
deixam a cadeia. Os restos mortais de Teodora
são enterrados no jardim da mansão Abdala. Penélope termina seu relacionamento com Henrique.
Felipe fica surpreso ao ver Shirlei trabalhando como faxineira em sua casa. Leozinho descobre que
Aparício pediu uma investigação sobre a explosão
do helicóptero.

SEGUNDA, 30 - A tentativa de fuga de Rubinho e
outros presos é descoberta e Caio questiona Bibi. Ritinha faz sucesso como sereia. Zeca e Ruy
lembram do seu afogamento e das previsões do
índio. Rubinho garante a Bibi que ele fugirá com
ela. Bibi vai ao casamento de Caio e Leila. Todos
ficam constrangidos com a presença de Bibi no casamento. Bibi não reconhece Ivana. Cândida pede
para assistir ao treino de Jeiza com Edinalva. Bibi
e Caio se emocionam durante o casamento.

TERÇA, 1º - Samantha e Lica disfarçam a intimidade com a chegada de Felipe, que percebe o clima.
Anderson decide angariar dinheiro para comprar
equipamentos de produção. K2 trama com Samira
para fingir sua gravidez para K1. Mitsuko afirma
que administrará o dinheiro de Tina. Lica planeja fazer uma festa-surpresa para Keyla no dia da
festa de Tonico. Dadá chega para o aniversário
de Tonico. Lica organiza uma balada para Keyla e
Tonico. Tato elogia as atitudes de Keyla. K2 inventa
para Tato que está grávida.

TERÇA, 1º - Duque dá para Cassiano o endereço
do hotel onde Dom Rafael está no Rio de Janeiro.
Carol aceita ajudar Veridiana a procurar a filha e
sugere que ela e seus netos gravem um vídeo para
ser divulgado na internet. Amaralina e Duque vão
à casa de Alberto assinar o contrato da venda da
mina. Alberto fica furioso ao receber do oficial
de justiça o pedido de divórcio de Ester. Alberto
expulsa Ester e Samuca de casa.

TERÇA, 1º - A perícia conclui que a explosão do helicóptero em que Teodora estava foi um acidente.
Bruna ameaça revelar a Camila por que Giovanni
foi preso. Beto avisa aos funcionários da Peripécia
que Rodrigo voltará ao trabalho. Agilson pensa em
contar a Fedora que Leozinho atentou contra sua
vida. Enéas avisa a Aparício que Rebeca aceitou ser
readmitida. Adriana avisa a Apolo que ele terá que
ir à festa com os patrocinadores sem Tancinha.

TERÇA, 1º - Bibi prepara sua fuga com Rubinho e
Aurora se desespera. O ônibus de Zeca faz sucesso e ele convida Jeiza para trabalhar junto. Jeiza
constata que Bibi não estava grávida. Aurora pensa
em denunciar a fuga de Rubinho. Silvana engana
Eurico e inventa que Dita está doente para poder
jogar. Jeiza revela para Zeca a possibilidade de lutar nos Estados Unidos. Bibi se despede de Aurora
e Dedé. Rubinho consegue fugir da prisão.

QUARTA, 2 - Alberto humilha Ester. Cassiano avisa Taís que viajará, mas não revela o destino. Ester
afirma ao pai que fará de tudo para destruir Alberto. Carol grava o vídeo com o recado de Veridiana e
seus netos para Maria Adília. Vanessa avisa a Ester
que não foi encontrado nada de errado nas contas
da ONG. Duque avisa a Mantovani que Cassiano foi
atrás de Dom Rafael. Mantovani manda Rodrigo,
Ciro, Isabel e Amadeu para o Rio de Janeiro a fim
de proteger Cassiano. Cassiano procura Dom Rafael e fica surpreso ao ser recepcionado por Cristal.

QUARTA, 2 - Bruna diz a Enéas que vai afastar Giovanni de Camila. Agilson recebe Rebeca fingindo
ser Aparício. Leozinho avisa a Dinamite que deseja
tirar a vida de Aparício para herdar o patrimônio
dos Abdala. Aparício fica arrasado ao saber que
Rebeca se casará com Pedro Bertolucci e comenta
com Agilson que Pedro está envolvido em uma
investigação. Enéas avisa a Bruna que desmascarará Giovanni. Fedora expulsa Aparício de casa
em respeito à última vontade de Teodora. Beto se
alegra quando Tancinha decide confrontar Apolo.

QUARTA, 2 - Jeiza comanda operação de resgate
de Rubinho no morro. Bibi e Rubinho se apavoram
com o tiroteio. Dantas e Eurico pensam em empregar Bibi e custear seus estudos. Rubinho e Bibi conseguem fugir e se instalam em um apartamento de
luxo. Bibi se surpreende quando Rubinho anuncia
que se tornou importante no tráfico. Aurora revela
a Caio que Bibi fugiu com Rubinho. Caio afirma
a Aurora que deixará o caso de Rubinho. Irene
reconhece Ritinha como sereia. Zeca conta para
Jeiza que foi abandonado por sua mãe.

QUINTA, 3 - Cassiano diz a Cristal que não confia
mais nela. Taís e Ester inauguram a empresa de
bugues. Alberto pede a Gonzalo que afaste Dom
Rafael de seu caminho. Cassiano pergunta a Cristal
onde Dom Rafael está escondido. Bibiana, Donato
e os filhos vão à festa de aniversário de Hélio, e o
executivo fica constrangido com a presença de sua
família. Cassiano e Dom Rafael se reencontram.

QUINTA, 3 - Tancinha é humilhada na festa da
Mercúrio e deixa o local para não atrapalhar Apolo.
Aparício se recusa a sair da mansão. Beto instiga
Tancinha a acreditar que Apolo mentiu para ela.
Carol pede ajuda à família de Francesca para encontrar Afonso. Tancinha mostra a Apolo a foto
do noivo com as modelos e ambos reagem com
surpresa ao se verem com outros pares.

QUINTA, 3 - Eugênio diz a Ritinha que não revelará que a viu no aquário. Eurico comenta com Dantas sobre a tendência de Silvana a jogar. Nonato
é agredido e Biga se desespera. Aurora repreende
Bibi por ficar ao lado de Rubinho e avisa que Caio
deixou o caso. Eurico decide arcar com o tratamento médico de Nonato. Ruy descobre que Ritinha
mentiu sobre o curso de gastronomia.

SEXTA, 4 - Dom Rafael afirma a Cassiano que não
tem mais envolvimento com Alberto. Donato se
desentende com Hélio. Gonçalo ameaça Cristal e
Cassiano tenta resgatá-la. Ester tem um mau pressentimento. Mila reclama de Ciro para Carol. Dom
Rafael se alia a Cassiano. Ester estranha a atitude
de Samuel. Mila seduz Hélio. Ester vê uma foto de
Cassiano e Cristal juntos.

SEXTA, 4 - Camila aceita ler seu diário com Giovanni. Tancinha e Apolo brigam. Adriana avisa a
Penélope que Tamara interrompeu o tratamento
e precisa de ajuda. Influenciado por Bruna, Enéas
tenta usar Henrique para desmascarar Giovanni.
Giovanni e Camila se surpreendem ao ver a reportagem da prisão do rapaz por conta da explosão do
Grand Bazzar. Penélope busca por Tamara.

SEXTA, 4 - Ruy procura Ritinha na casa de Edinalva e afirma que romperá seu casamento. Aurora
não percebe que está sendo observada pela polícia. Simone pede que Dita não acoberte o vício de
Silvana. Edinalva revela que Ritinha trabalha no
aquário e conta que Eugênio pode confirmar. Joyce
questiona Eugênio sobre sua amante. Ritinha deixa
a casa de Joyce com Ruyzinho.

SÁBADO, 5 - Cassiano e os tenentes comemoram
a volta para casa. Taís tenta convencer Ester da
inocência de Cassiano. Mantovani pede para investigar a coleção de obras de arte de Dionísio. Nicole
não entende por que Guiomar decidiu cantar no
Flor do Caribe. Ester enfrenta Alberto. Duque e
Guiomar se beijam. Alberto provoca Ester. Cassiano encontra Ester chorando.

SÁBADO, 5 - Camila se desespera com as acusações de Enéas contra Giovanni. Aparício tenta
convencer Rebeca a não se casar com Pedro Bertolucci. Penélope constata que Tamara interrompeu
seu tratamento e descobre que ela visita Fabinho.
Tamara diz à mãe que só ficará bem depois que
Fabinho melhorar. Giovanni implora para que Camila aceite suas explicações.

SÁBADO, 5 - Zeca ajuda Ritinha e Jeiza se incomoda. Ruy volta para casa e não percebe que Ritinha
foi embora com o filho. Zeca cuida de Ruyzinho e
lembra da previsão feita pelo índio. Ruy fica desconcertado com a confirmação de que a esposa
trabalha no aquário. Zeca e Jeiza se entendem.
Cândida conta para Jeiza sobre Caio. Rubinho é
preso novamente.

QUARTA, 2 - Tato se desespera com a falsa revelação de K2. Todos se divertem na festa de Tonico e Keyla. Deco afirma a Roney que será um pai
presente para Tonico. Tato questiona K2 sobre a
veracidade da gravidez. Lica pensa em Samantha.
Tato desabafa com Anderson sobre a suposta gravidez de K2. Fio conta a Anderson e Tato que passou a noite com Clara. Ellen conta a Fio que ficou
com Jota. Noboru estranha a ausência de Tato e
questiona Lica e Tina. Tina afirma a Lica e Mitsuko
que irá morar com Anderson. Tato pressiona K2 a
refazer o teste de gravidez na sua presença.
QUINTA, 3 - K2 consegue despistar Tato, que não
conta para Keyla sobre a suposta gravidez de K2.
Lica e Samantha estranham o comportamento de
Ernesto e desconfiam de Malu. Ernesto pressiona
Bóris para resolver a situação dos professores no
Grupo. K1 deixa escapar para Keyla a possibilidade
de K2 estar grávida de Tato. Anderson anuncia a
Moqueca que conseguiu o dinheiro para os equipamentos. Clara confidencia a Lica que ouviu Malu
falar sobre demissão de professores. Mitsuko oferece dinheiro para que Anderson se afaste de Tina.
SEXTA, 4 - Anderson afirma a Tina que enfrentará
Mitsuko. Bóris se preocupa com possíveis retaliações de Lica e Clara em relação aos planos de
Malu. K2 simula seu nome no exame de sangue de
Samira. K2 mostra seu falso exame para K1, que
acredita no resultado. Lica conversa com Edgar,
que decide abortar a implementação do plano administrativo de Malu no Grupo. Samantha e Juca
conversam sobre seus sentimentos por Lica e Benê.
K2 mostra seu falso exame para Tato. Anderson
sofre um grave acidente de motocicleta.

Horóscopo
ÁRIES
21/3 a 20/4
Você terá mais disposição para colocar as tarefas em dia. Desafios
podem surgir, mas serão vencidos.
Se você está só, dê atenção a quem
está sempre por perto.
Muita harmonia e charme na relação a dois.
CÂNCER
21/6 a 21/7
Evite assumir responsabilidades
demais no emprego. Respeite seus
limites. Poderá receber notícias de
alguém de outra cidade. Na vida a
dois, apoie quem ama. Aposte em
bom papo para envolver quem deseja.
LIBRA
23/9 a 22/10
Manter a discrição será a melhor
coisa. No trabalho, cumpra suas
tarefas com disciplina. A dois, procurem fazer planos juntos. Sua popularidade vai favorecer a paquera,
porém, tente conhecer melhor seu
alvo.
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Trabalhe em equipe, mas evite falar
dos seus planos. Bom astral para
estudar e fazer cursos. Sair da rotina pode render boas oportunidades de paquera.
A dois, resolva as pendências com
diálogo.

Período de 27 a 29/11/2020
TOURO
21/4 a 20/5
Se algo lhe incomoda, elimine pela
raiz, sejam pessoas ou situações.
Seu alto-astral vai deixar o serviço
mais leve e ainda contagiar os colegas. Pode começar romance a distância. Clima quente e sedutor na
vida a dois.
LEÃO
22/7 a 22/8
Terá facilidade para resolver questões complicadas no trabalho. Boa
fase para ganhar dinheiro ou tomar
decisão importante. No amor, vai
querer mais segurança e lealdade.
Atração por colega ficará irresistível.
ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Momento é bom para ganhar dinheiro, seja com as oportunidades ou
em sorteios. Terá ideias inovadoras
no serviço.
Na paquera, deve ter cuidado com
suas exigências. Valorize a relação
amorosa e evite o ciúme.
AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Não misture dinheiro com amizade. Chegou a hora de transformar
ideias em realidade. Trabalho em
equipe vai fazer o serviço render
mais. Na paquera, vem novidades
por aí! Participe mais dos interesses
do par.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Tem tudo para se dar bem em negócio de família. Terá mais criatividade no trabalho. É hora de conquistar mais estabilidade. No amor,
alguém do passado pode reaparecer. Pode começar namoro ou fazer
planos.
VIRGEM
23/8 a 22/9
Vai render em suas atividades se
puder fazer suas tarefas a sós. Terá
sorte em jogos e loterias. Na união,
busque o diálogo, mas não deixe a
conversa se transformar em discussão.
Pode atrair pessoa mais velha.
SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Pode enfrentar tensão em casa. Procure se concentrar para dar conta
das obrigações. Terá energia de
sobra para batalhar pelo que quer.
Na paquera, só dará chance a quem
fizer por merecer. Boa fase no romance.
PEIXES
20/2 a 20/3
Cuide melhor do seu bem-estar.
Trabalho em equipe ou sociedade
vai precisar de jogo de cintura. Terá
mais determinação no emprego.
Tome a iniciativa na paixão.
Planos com seu amor estão favorecidos.
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Saiba quem foi Lyria de Toledo Pasquali
BATE-PAPO

Esta professora foi casada com Horácio Pasquali e teve dois filhos Clóvis e Roberto
Lyria de Toledo Pasquali
Lyria nasceu, em 21 de novembro de 1905, em Tietê, da
união de Gustavo de Toledo
Lima e Augusta Correa de Lara
Lima.
Tieteense, Lyria aqui cresceu e estudou. Formou-se na
Escola Normal Livre de Tietê,
único instituto de ensino da
região naquele tempo, recebendo alunos até de Jundiaí.
Já formada como professora, Lyria foi lecionar em São
Paulo a convite de João Toledo, autoridade de alto nível
em Educação na capital. Retornando à terra natal, Lyria
trabalhou em Cerquilho que,
na época, ainda era Distrito de
Tietê. Lá, deu aulas na Fazenda
Bela Vista, pertencente à família Pontes.
Em Tietê, a professora lecionou na escola “Vila Nova” e
no “Luiz Antunes“. Lyria, que
se casou com Horácio Pasquali
e teve dois filhos (o ex-prefei-

Arquivo NF

Lyria veio a falecer em 9 de novembro de 1970

to Clóvis Pasquali e Roberto
Pasquali), sempre foi ativa na
sociedade, buscando ajudar os
que dela precisavam.
Foi presidente auxiliadora
feminina na Igreja Presbiteriana de Tietê, comprovando que,
durante toda vida, foi serva de
Deus.
Como professora, além do
ensino educacional, também
ensinava aos alunos lições de
vida. Dona Lyria, como era
popularmente chamada, aposentou-se pelo Grupo Escolar
de Jumirim e veio a falecer em
9 de novembro de 1970, deixando a todos os tieteenses
um exemplo não só de pessoa,
mas de mãe dedicada e irmã
dos necessitados.
A ESCOLA - Situada na rua
Marcos Antonio Formigoni,
50, no bairro Cohab, a escola
“Professora Lyria de Toledo
Pasquali” foi criada em 27 de
dezembro de 1985 e instalada
em 4 de abril de 1986.

ESPAÇO ABERTO

Uma vida de solidariedade
Por Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e educador
Divulgação

Na história universal há
biografias marcantes. Dentre
elas, destacamos a da primeira-ministra de Israel, Golda
Meir. Na formação do Estado
Israelense, enfrentou muitas
situações conflitantes e momentos complexos e bem difíceis. Por isso, ao questionarem sua definição de “alegria
e tristeza”, resumiu com o seguinte pensamento: “Aqueles
que não sabem chorar com
todo o seu coração, também
não sabem rir”!
O seu lema remete ao

apóstolo São Paulo quando
também nos convidou para
uma vida de solidariedade
através “do choro e da alegria”. Houve um desafio para
estarmos atentos às necessidades dos outros, ao afirmar
em sua carta aos Romanos
12:15: “Alegrai-vos com os
que se alegram e chorai com
os que choram”. Na verdade,
a vida está cheia de contrastes: tristeza e alegria, além de
derrotas e vitórias. Assim, temos o privilégio de compartilhar tudo com as pessoas,
porque “atender as necessidades dos outros, reflete Jesus
Cristo em nós”.
Isso aconteceu com um
jovem de 19 anos que servia o exército americano no
Iraque. Em 4 de dezembro
de 2007, ele observou uma
granada lançada do alto de
um telhado e tentou fugir,
mas o explosivo caiu dentro
do veículo, onde estava com
seus quatros colegas. Poderia
saltar para salvar sua própria
vida, mas optou em jogar-se
sobre ela e em um ato heroico salvou a vida dos seus
companheiros.
Um procedimento como
este de autossacrifício, pode
nos ajudar a compreender

por que o apóstolo São Paulo nos destaca à existência de
um tipo de amor superior a
tudo, na sua carta aos I Coríntios 13:01-03: “Ainda que
eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal
que soa ou como o sino que
tine. (...)E ainda que distribuísse toda a minha fortuna
para sustento dos pobres e
ainda que entregasse o meu
corpo para ser queimado e
não tivesse amor, nada disso
me aproveitaria”. Em síntese,
nós podemos medir o nosso
amor por Deus quando demonstramos ao próximo.
Devido à sua ausência, a
vida solidária tem enfrentado
grandes obstáculos, porque
vivemos em uma sociedade
voltada inteiramente para
seus interesses pessoais, em
detrimento do coletivo. Diante de um quadro similar ao
nosso tempo, Jesus narrou
uma parábola para nos orientar: “Quem é meu próximo?”
(São Lucas 10:29). Ou, quem
é digno dos nossos atos de
bondade? Então, Ele apresenta os fatos: “Na estrada
entre Jericó e Jerusalém, um
homem foi roubado, sofreu
agressões e foi abandonado à

beira dela. Os religiosos passaram pelo local e nem deram
importância para o sofredor,
porém um samaritano sentiu
compaixão e o socorreu”.
No momento, em que
Cristo narrou o incidente, os
judeus devem ter analisado
muito bem o seu ensino, pelo
fato de desprezarem os provenientes de Samaria. Diante
daquele homem em sofrimento, o samaritano poderia
não demonstrar compaixão,
porque não fazia parte do seu
povo. Todavia, não colocou limites em seu comportamento
solidário àqueles considerados dignos por sua nação. No
entanto, olhou com carinho a
um ser humano necessitado
de auxílio e imediatamente
foi ao seu socorro. A exemplo
dele, nós devemos ser solidários “na tristeza e alegria”,
porque “o nosso “amor” por
Jesus Cristo é tão real quanto
o “amor” que demonstramos
ao nosso próximo”.
Joani Corrêa Prestes,
mestre em Letras, professor
e educador. E-mail: jcprestesedu@hotmail.com - Twitter:
@teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

VOCÊ SABIA?

O que significa TBT?
TBT é a sigla usada nas redes sociais para relembrar situações do passado, geralmente com a publicação de uma
foto. Agora que você já sabe o
que significa pode começar a
postar. Não esquece de marcar
o jornal com a #tbtNossaFolha. Assim, você pode aparecer
por aqui e os leitores conhecerem mais sobre sua história e
aquela foto.
O #tbtNossaFolha de hoje
é este em que aparecem da direita para a esquerda: Luís Cazetto, Zuleica Cazetto, Mafalda, Olívia e Nelson Cazetto. Na
mesma ordem estão as crianças: Sueli, Reinaldo, Amauri e
Marli. A criança no colo é Neli.
Eles estão na Basílica Matriz de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida, na década de 1940. Esta
igreja, hoje denominada Basílica Velha, passou por reforma
e ampliação em 1768.
Em 28 de novembro de
1893, a Basílica Velha recebeu
o título de Episcopal Santuário
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, assinado por
Dom Lino Deodato Rodrigues,
bispo de São Paulo. Em 5 de
setembro de 1909, o arcebispo
Dom Duarte Leopoldo e Silva
celebrou a sagração solene do
título de Basílica Menor a Basí-

lica Velha. A honraria foi concedida pelo Papa Pio X, em 29
de abril de 1908.
A Basílica Velha foi oficialmente tombada pelo Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico
e Turístico do Estado de São
Paulo (Condephaat) em 18 de
abril de 1982. Já em 2004, passou por uma restauração e a
sua reinauguração ocorreu em
fevereiro de 2015.
Uma curiosidade: A Princesa Isabel visitou este local em
companhia de Dom Luiz Felipe Gastão d’Orleans, o Conde
d’Eu, seu esposo, entre 7 e 8
de dezembro de 1868. Foi suplicar a graça de um herdeiro
para o trono. Ela não conseguia
engravidar e fez, então, uma
novena e ofereceu à Senhora
Aparecida um rico manto com
21 brilhantes, representando
os 21 Estados brasileiros da
época.
Voltou novamente em novembro de 1884, para agradecer. Nesta época, o trono já
possuía três herdeiros: Dom
Pedro de Alcântara, Dom Luiz
Maria e Dom Antônio. Como
devota, ofereceu uma riquíssima coroa de ouro cravejada
de brilhantes, pesando 300
gramas, que foi usada na coroação de 1904.

Arquivo família Cazetto

Perfil entrevista
Sheila Paladini
Arquivo pessoal

Sheila Paladini nasceu em 4 de novembro de 1982, em Tietê, da união de Luís Arcangelo Paladini e Suely Rocha da Silva
Paladini. É formada em Técnico em Contabilidade pela Escola
de Comércio de Tietê e trabalha como vendedora de seguros
na Anova Seguros. Noiva de Anderson Simão, tem um filho
chamado Guilherme Paladini.
Eu sou? Uma mulher que ama a vida, a família, os animais e
que busca, a cada dia, ser sempre uma pessoa melhor.
Sinônimo de beleza? Todas as coisas possuem beleza, mas
nem todos as vê.
Cantor e cantora? Djavan e Marília Mendonça.
Ator e atriz? Tony Ramos e Fernanda Montenegro.
Sonho? Sou uma mulher sonhadora. Tenho uma lista de
sonhos. Mas o maior sonho é com um mundo melhor, aonde
as pessoas possam viver em paz, em harmonia, sem fome, sem
guerra.
Amor? Minha família.
Solidão? Às vezes, é necessária.
Deus? Vida!
Religião? Católica.
Filme? Um deles é o Milagre na Cela 7.
Sonho de consumo? Viajar pelo mundo.
Defeito? Muitos, mas o maior é ser ansiosa demais.
Qualidade? Muitas também, mas a maior é a sinceridade.
Lugar? A casa dos meus pais.
Lazer? Viajar, estar com minha família e sair para dançar
com os amigos.
Qual o livro de cabeceira? A Bíblia.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seria advogada.
Momento da vida para repetir? São dois: minha infância e
também o nascimento do meu filho Guilherme.
Alegria? Torna a vida mais leve e simples.
Tristeza? A morte.
Decepção? É um sentimento que pode trazer muita tristeza
para nossa vida, mas também pode nos tornar mais fortes.
Receita contra o tédio? Reunir os amigos!
Tem saudades do quê? Daqueles que já partiram e dos domingos quando a família se reunia em “peso” na casa da vovó
Tica. Nossa, quanta saudade!
Amizade é? Confiança, amor, gratidão.
Um(a) amigo(a) especial? São muitos, mas cada um tem
seu lugarzinho especial em meu coração.
Palavra que riscaria do vocabulário? Racismo.
Ídolo? Meu pai.
Frase? “Senhor, livra-me de tudo que não suporta o meu
sorriso aberto, minha risada alta, minha gentileza, minha educação, meu amor nos olhos, meu coração gigante, minha esperança e minha fé irreversível.
Nota 10 para: os profissionais da Saúde que estão na linha
de frente da covid-19.
Nota zero para: a política.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus pais
Luís e Sueli.
Planos para o futuro? Desejo para mim e para aqueles que
que me rodeiam um futuro cheio de saúde, amor, momentos
felizes e muitos sorrisos.
Recado? “O tempo muito me ensinou! Ele me ensinou a
amar a vida, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser
otimista. E assim, aprendi que mais vale a pena tentar do que
recuar, antes acreditar do que duvidar. E o que vale na vida,
não é o ponto de partida e sim a nossa caminhada”.
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