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MEDIDAS RESTRITIVAS

Volta à Fase Vermelha é revista

ATENÇÃO - Depois do Governo do Estado de São Paulo anunciar mudanças drásticas no que diz respeito ao funcionamento das ativi-
dades não essenciais e colocar Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista na Fase Vermelha do Plano São Paulo, hoje, 29 de janeiro, 
foi anunciada nova reclassificação com eventuais liberações para estes municípios da região de Sorocaba.                             Página 14

Adriano Bocão

O aiqfome chega com novidades para este início 
de ano em Tietê e Cerquilho através de seu serviço 
de entrega para restaurantes parceiros, funcionando 
por meio da nova funcionalidade aiq.entrega em seu 
painel de gestão e pelo seu novo aplicativo para en-
tregadores, chamado Robner.

O objetivo é expandir a operação e oferecer en-
tregas de qualidade pensando no ganha-ganha para 
todos os envolvidos.

Para os entregadores, o aiqfome foca em ofere-

cer um serviço de qualidade, com taxa zero para os 
entregadores e benefícios como seguro acidental e 
de vida. Para os que estão interessados em trabalhar 
como entregadores do aiqfome, basta baixar o app 
Robner pelo link aiqfome.com/entregas e enviar al-
guns documentos para começar o cadastro.

O aiq.entrega oferece duas modalidades principais 
para os restaurantes: o full-service e o express. Para 
os restaurantes que não entregam ainda, o modelo 
full-service possibilita o acesso a entregadores pron-

tos para o trabalho. E para aqueles que já possuem 
entregadores próprios, o modelo express possibilita 
o uso esporádico dos entregadores do aiqfome quan-
do for necessário dar um gás nas entregas. Ambos os 
modelos oferecem aos estabelecimentos tecnologia 
de ponta para digitalizar toda a logística, otimizando 
a operação e aumentando a qualidade das entregas.

Inicialmente, estas novidades serão oferecidas 
apenas em cidades escolhidas a dedo, sendo Tietê e 
Cerquilho as únicas da região.

Aiqfome lança entrega própria em Tietê e 
Cerquilho com taxa zero para entregadores

Iniciativa tem como objetivo auxiliar os estabelecimentos comerciais a expandirem suas entregas
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Bicadinhas da semana 
Longe disso é omissão!

PARA ENCERRAR

Aprendemos que a política é imprescindível para a paz social 
e para o bom governo e que não existe uma solução eficiente 
para os problemas coletivos fora do entendimento político. Ou 
é isso ou temos a “guerra de todos contra todos”. Entretanto, a 
atual conjuntura mostra que a política precisa retornar ao meio 
social de onde saiu. Ou a resgatamos como um valor fundamen-
tal ou prevalecerá a lei do mais forte e o “salve-se quem puder”.

Para isso, o primeiro entendimento é parar com a idolatria. 
Afinal, políticos não são celebridades, eles são funcionários de 
uma sociedade e, como tais, precisam “andar” na linha da legali-
dade, da transparência, do bom uso do dinheiro público. 

Porém, considerando o cenário do Brasil, o que vemos? Que 
muitas vezes se mudam os nomes na política, mas para o povo 
quase nunca muda nada, enquanto só aumenta a dinâmica dos 
“políticos de estimação”. Ou seja, só cresce o número de pessoas 
que defendem, com unhas e dentes, aquele político que “rouba, 
mas faz”; aquele outro que contribuiu para lotar o cenário políti-
co de indivíduos que, na maior parte do tempo, apenas roubam; 
aquele que passou a vida vivendo do salário de agente público 
sem apresentar qualquer resultado positivo em suas ações... 

Infelizmente, por muitas razões, chegamos a um novo tipo 
de fase no Brasil, ainda mais desligada da realidade e do en-
tendimento: a era da adoração bizarra de figuras políticas, que 
parecem ganhar um ar messiânico na visão de certa parcela da 
população. No Brasil, em plena pandemia, vivemos em um reality 
show que só atravanca o País e alegra os corruptos que estão dei-
xados para segundo plano. As redes sociais estão ai para provar 
que, em todos os cantos, existe um choque intenso de ideias e 
opiniões, principalmente quando assunto é política. Prova, ainda, 
o grande espetáculo que se tornou a política e quantas pessoas 
usam seu tempo (que deveria ser precioso!) para defenderem “lí-
deres duvidosos” ou “heróis forjados”.

Aprenda que, concordando ou não uns com os outros, cada 
um deve possuir seus políticos e visões preferidas, porém, nunca 
idolatrar ou prestar culto aos “santos milagreiros” da política.  
Mesmo porque isso não existe! Você não trabalha, produz em-
prego e renda, paga impostos, “mata um leão por dia” contra um 
Estado, muitas vezes, burocrático, ineficiente e injusto, por que 
acha que deve gratidão, idolatria, amor e fé cega a alguém que 
pouco ou nada faz em benefício da população, incluindo você?

Na verdade, para mudar essa realidade, devemos ser bons e 
moderados analistas políticos, reconhecendo os erros e acertos 
com sensatez e inteligência. Perceber que o ativismo político alie-
na, sim! Quantos ao seu lado parecem cegos de si mesmos, da re-
alidade do dia a dia e dos problemas que afligem toda sociedade 
ao contemplar uma figura política? Adorar políticos ao invés de 
pensar em políticas públicas populares é algo deplorável. 

Além disso, servir de retransmissor de frases feitas e respos-
tas vazias não vai melhorar uma cidade, muito menos um Estado 
ou o Brasil. Precisamos assumir o papel de protagonistas e en-
xergar, com olhos da verdade, que não precisamos de discursos 
políticos cheios de retóricas, mas de soluções concretas e possí-
veis de virarem realidade. Chega de ser devoto de político! Não há 
salvador da pátria. Seja cidadão! Longe disso é só omissão!

“Todo dia faça o seu melhor com a consciência que se tem 
no momento. Caso algo não dê certo, recomece com coragem, 
paciência e fé.” - autor desconhecido.

VIVER SEM CAFÉ Da página Café Reflexivo, nas redes so-
ciais, veio um meme diretamente para aqueles que são apaixo-
nados por café: “Não há vida sem água porque sem água não 
há café e, sem café, eu mato todo mundo”.

CAFÉ É VIDA A leitora Regina Pontes deu sua “contribui-
ção” à causa em prol dos apaixonados por café com o seguinte 
meme: “Como é triste a vida da pessoa que não toma café. 
Qual a graça de acordar e falar ‘hum, vou tomar um Nescau’. 
Tá vendo? Não tem brilho”.

MOMENTO ZEN Ainda segundo outro meme da página 
Café Reflexivo, “eu já passei da fase do ‘se você tem algo con-
tra mim, fale na minha cara’, agora, se você tem algo contra 
mim, guarde para você e não vem me perturbar não”. 

IRMÃO Jackson Lima postou no Facebook um meme sobre 
a vida de irmão: “Irmão é aquele bicho que daria a vida por 
você, mas não te busca um copo de água”. Vai entender, né?

DESDE SEMPRE Outro meme publicado é de Rose Cruz, no 
qual há a imagem de um chinelo havaianas e a seguinte frase: 
“Quando eu era criança, já existiam drones. Este foi o primeiro 
modelo que vi voar”. Olha que não foram poucos, hein, Rose?

SINCERONA Adriana Prestes postou um meme da página 
Agostinho Sincero, no Facebook, que fez muitos amigos das 
redes sociais se questionarem: “Tem gente que é mais indese-
jada que segunda-feira e ainda se acha”.

EDUCADA Jaqueline Anjos repostou um meme da página 
Diferentona com o seguinte questionamento: “Gente, vocês 
também falam ‘obrigada’ para os garçons toda a vez que eles 
trazem algo na mesa ou eu que sou irritante mesmo?”.

FAKE Maria Laquis fez um post com um meme sobre notí-
cias falsas envolvendo a vacina contra a covid-19. Na imagem, 
aparece um carneirinho com a boca levemente torta e com um 
palito entre os dentes, e a frase: “Minha cara quando escuto 
gente falando que vem chips na vacina para rastrear as pesso-
as. Rastrear o quê, ‘fia’? Tu ir comprar pão?”. 

BOA VISÃO Outro meme foi postado por Alberto Giovanet-
ti Filho nas redes sociais: “Esse calor mexe com nossos sen-
tidos, concorda? Li de longe uma placa escrita - Brahma lata 
R$0,98. Chegando perto, vi que era - Banana prata R$0,98”.

QUEM MAIS? Uma informação oficial envolvendo uma au-
toridade brasileira virou piada e revolta nas redes sociais nesta 
semana e trouxe o seguinte meme: “Sim, é real e oficial! Tem 
“família” no Brasil que gasta R$15 milhões com leite conden-
sado por ano e cabe tudo dentro do pãozinho matinal!”

VAIDADE Um dos posts do Salles Junior no Facebook trou-
xe um meme da beleza: “Já achei três fios brancos no meu ca-
belo! Espero que eu esteja me transformando na Tempestade 
dos X-Men. Por que se for de velhice, eu vou surtar!”. 

SEM COMPROVAÇÃO Outro meme que gerou comentários 
nas redes sociais afirmava o seguinte: “Um conhecido meu 
disse que toma invermectina e, por isso, não pegou covid-19. 
Eu respondi: como pudim deste o início da pandemia e não 
peguei também. Ele: mas não tem relação. Respondi: pois é!”

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

SÁBADO: 30 de janeiro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

DOMINGO: 31 de janeiro
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: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: 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. 

Agende-se
CANAL A Santa Casa de 

Misericórdia de Tietê dispo-
nibiliza na internet a sua Ou-
vidoria, que é um canal ex-
clusivo de atendimento para 
propor sugestões e também 
realizar reclamações. Para 
isso, basta acessar o santaca-
satiete.com.br/site ou enviar 
e-mail para ouvidoria@santa-
casatiete.com.br. Para outras 
informações, o telefone é o 
(15)3285-9444.

VOCÊ SABIA? Em Tietê, a 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
informou que as linhas telefô-
nicas de emergência 153 e 199 
estão temporariamente indis-
poníveis e, segundo a Vivo, a 
previsão de retorno é a partir 
de segunda, 1º de fevereiro. 
Para quem precisar entrar em 
contato com GCM, os números 
disponíveis no momento são 
os seguintes: (15)3282-2582, 
3282-4422  ou 3282-6006.

MAMÃE SOLIDÁRIA A Pre-
feitura de Jumirim, por meio 
da Secretaria de Assistência 
Social e do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras), 
realiza a Campanha Mamãe 
Solidária com o objetivo de ar-
recadar roupas, fraldas e pro-
dutos de higiene para recém-
-nascidos de famílias carentes. 
O ponto de coleta é o Cras 
na rua Manoel Novaes, 526, 
Centro. Mais informações: 
(15)98127-6494 (WhatsApp).

LIVE 1 Hoje, 29 de janeiro, 
às 20 horas, pelo @damanaro-
drigues no Instagram, a jorna-
lista, editora-chefe do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, entrevista-
rá Marcos Antonio Módolo de 
Souza, de 55 anos, de Cerqui-
lho. Ao vivo, ele contará sobre 
sua experiência de quase mor-
te depois de 58 dias hospitali-
zados sendo 32 na UTI de um 
hospital em razão da covid-19.

LIVE 2 Na próxima segun-
da, 1º de fevereiro, a partir das 
20 horas, será a vez do comer-
ciante Edinho Guarapó entrar 
ao vivo para um bate-papo 
com a jornalista, editora-chefe 

do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
no @damanarodrigues no Ins-
tagram. Ele contará sobre fa-
tos, desafios e conquistas pes-
soais e profissionais frente ao 
seu restaurante.

LIVE 3 Já a esteticista e 
cosmetóloga Estela Del Chia-
ro Monteiro, que também é 
tecnóloga em Turismo, chega 
para uma live com a jornalista, 
editora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, na quarta, 3 de fe-
vereiro, a partir das 20 horas, 
no @damanarodrigues no Ins-
tagram. Neste bate-papo sabe-
remos sobre a época que viveu 
em São Paulo, porque pediu 
demissão da Varig e trancou 
o curso de Turismo optando 
pela Estética e Cosmetologia, 
sobre a experiência de ir para 
a Dinamarca e, depois, voltar 
ao Brasil e trabalhar em uma 
Clínica Paulista de Cirurgia 
Plástica até a realização do 
seu próprio espaço em Tietê, a 
vida em família e os projetos 
do Espaço Julieta.

COMUNICADO O Cartório 
Eleitoral de Cerquilho continua 
com o atendimento presencial 
suspenso até 28 de fevereiro 
em virtude da pandemia. De 
forma remota, as orientações 
são feitas de segunda a sex-
ta, das 12 às 18 horas, pelo 
(15)3284-5458 ou pelo e-mail 
ze355@tre-sp.jus.br. 

SEBRAE AQUI Todo ano, o 
Microempreendedor Individu-
al (MEI) deve realizar obrigato-
riamente sua Declaração Anu-
al, incluindo o faturamento 
bruto das vendas de mercado-
rias e serviços do ano anterior, 
ou mesmo que não tenha havi-
do faturamento, ainda assim, 
deve-se fazer a declaração. O 
prazo final para a entrega é 
31 de maio. Em Tietê, o Sebrae 
Aqui atende na rua Presidente 
Kennedy, 23, Centro, ou pelo 
telefone (15)3285-2887. Em 
Cerquilho fica na Secretaria 
do Trabalho, na rua Duque de 
Caxias, 100, no Jd. Esplanada, 
e atende pelo (15)3284-4506. 



Mulher acusa marido de rapto das filhas

EM TIETÊ

Uma esteticista, residente 
no Terras de Santa Maria, em 
Tietê, acusa o companheiro de 
raptar suas quatro filhas após 
uma briga do casal. 

Segundo divulgado, na ma-
drugada da terça, 26 de janei-
ro, o companheiro da mulher 
chegou em casa alterado e 
aumentou o volume da tele-
visão. Por ter uma das filhas 
com autismo, a esposa pediu 
que ele diminuísse o volume. 
Porém, o marido não atendeu 
ao pedido e, por essa razão, 
ela passou a gravar a atitude 
do homem pelo celular.

Foi quando ele partiu para 
cima dela, fazendo com que 
a mesma se trancasse no ba-
nheiro para proteger as trigê-
meas, de quatro anos, e a ca-

çula, de três anos. 
Ainda segundo a vítima, o 

marido conseguiu arrombar a 
porta do banheiro e, a partir 
daí, passou a agredi-la até de-
cidir sair da casa. Em seguida, 
a esteticista pediu para uma 
vizinha ficar com as crianças 
para poder ir pedir ajuda à 
mãe do acusado.

Neste momento, o marido 
agressor voltou para a casa e 
ordenou que a vizinha fosse 
embora, pois ele ficaria res-
ponsável pelas crianças. 

Para despero da mãe das 
meninas, que tinha retornado 
da casa da sogra, as filhas já 
não estavam mais no local. Se-
gundo ela, as crianças foram 
levadas pelo pai e ela não sa-
bia do paradeiro das meninas.

Após o sumiço do marido 
com as crianças, a esteticista 
soube que todos estavam na 
casa de um conhecido e que 
o companheiro agressor ha-
via feito um Boletim de Ocor-
rência (B.O.). na Delegacia de 
Tietê acusando a esposa de 
abandono de incapaz. Além 
disso, houve uma denúncia 
da própria sogra ao Conselho 
Tutelar, sob alegação das me-
ninas serem mal cuidadas.

De acordo com uma das 
conselheiras tutelares de Tie-
tê, a mãe só pode visitar as 
filhas enquanto não houver 
uma decisão da Justiça. Até o 
fechamento da edição, o pai, a 
avó e o Conselho Tutelar não 
haviam se manifestado sobre 
os fatos.

Canil Municipal de Tietê 
faz campanha para adoção

CÃES & GATOS

Em Tietê, o Canil Municipal, 
ligado ao Centro de Controle 
de Zoonoses, assegura abrigo, 
alimentação e tratamento para 
cães e gatos recolhidos em si-
tuação de risco.

De acordo com a Prefeitu-
ra, todos estes animais pas-
sam por atendimento veteriná-
rio, são castrados, vacinados e 
vermifugados, para saudáveis, 
esperarem por uma nova famí-
lia que os adotem. 

Nas atividades no Canil 

Municipal, há o momento diá-
rio de lazer em área verde li-
vre, com monitoramento.

A maioria dos pets disponí-
veis para adoção são adultos, 
dóceis e saudáveis. Através 
do site tiete.sp.gov.br, no link 
Adote um Amigo, é possível 
visualizar as imagens dos cães 
e gatos que esperam por um 
novo lar. Para agendamento de 
visitas, de segunda a sexta, das 
7 às 16 horas, o telefone é o 
(15)3282-1480.

Elektro comunica sobre 
corte de energia

INADIMPLÊNCIA

Desde 1º de janeiro des-
te ano, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) autori-
zou o corte de energia por ina-
dimplência de clientes classifi-
cados baixa renda. No entanto, 
a Elektro decidiu adotar a ação 
apenas a partir de segunda, 25 
de janeiro. 

Desse modo, os consumi-
dores com faturas atrasadas   
estão sendo reavisados e te-
rão a última oportunidade de 
negociar os débitos e evitar a 
suspensão do fornecimento. 

Como forma de facilitar a 
quitação de dívidas, a conces-
sionária zerou os juros de fi-
nanciamento, exclusivamente 
para os clientes baixa renda.

Como forma de assegurar 
mais comodidade e segurança, 
estas condições estão no Por-
tal de Negociação da Elektro, 
no site elektro.com.br.

No ambiente online, o usu-
ário encontra uma série de 

vantagens no pagamento de 
faturas, tais como quitação à 
vista, pagamento integral no 
débito com o cartão virtual 
Caixa Elo (Auxílio Emergen-
cial) ou parcelamento em até 
12 vezes no cartão de crédito. 
Na negociação, são aceitos os 
cartões das bandeiras Master, 
Visa, Hiper, Elo e Amex. 

Para utilizar os serviços do 
portal e ter acesso às opções 
de negociação da Elektro, é 
necessário realizar o acesso 
informando o CPF e a conta 
contrato do cliente. 

Depois desse primeiro 
passo, é possível visualizar o 
débito e as condições de paga-
mento disponíveis. A empresa 
reforçou, ainda, que as lojas 
de atendimento presencial e 
o atendimento telefônico tam-
bém estão preparados para 
informar aos clientes a situa-
ção do débito e concluírem a 
negociação. 

Frentes de trabalho executam melhorias em bairros

SERVIÇOS

A Secretaria Municipal de 
Serviços de Tietê, através do 
secretário Luís Gonzaga Car-
niel, divulgou as ações que 
ocorreram no município nes-
ta semana. De acordo com 
Carniel, são várias frentes de 
trabalho em diversos bairros, 
com foco na limpeza pública e 
manutenção asfáltica.

“Estradas rurais já recebe-
ram benfeitorias, outras ainda 
receberão, sem contar a execu-
ção da manutenção preventiva 
prevista para a imensa qui-
lometragem de estradas, que 
dão acesso ao escoamento da 
produção agrícola e pecuária 
do município”, comentou o se-
cretário municipal de Serviços. 

Na zona urbana, diversas 
áreas verdes, canteiros de 
avenidas e praças receberam 
a manutenção da roçagem e 

poda de arbustos, além da lim-
peza de lixo depositado irre-
gularmente.

Outra frente de ação está 
voltada à desobstrução e ins-

talação de galerias de águas 
pluviais em pontos da cidade 
em que as redes de captação 
da água não vencem a quanti-
dade de água pluvial. 

“Nesta semana, acompa-
nhamos, de perto, o desenvol-
vimento dos trabalhos na rua 
Santíssima Trindade, do bairro 
São Pedro, para dar fim ao ala-
gamento de algumas residên-
cias que são danificadas pelas 
águas pela falta de escoamen-
to, nos períodos das fortes 
chuvas; a limpeza do canteiro 
central da avenida José Vido-
to, que dá acesso ao bairro 
Povo Feliz, abrangendo toda 
área verde que inicia no CDHU 
e termina no Jardim Brasil, 
para executarmos, em segui-
da, a limpeza da área verde 
da Cohab, além da instalação 
de nova galeria de captação de 
água no bairro São Guilherme, 
dando fim ao contínuo proces-
so de erosão, que dificultava o 
acesso aos moradores às suas 
residências”, destacou Carniel.

OCORRÊNCIAS

Forças policiais da cidade 
Cerquilho prenderam na tarde 
da quarta, 20 de janeiro, três 
indivíduos por furto qualifica-
do.  

A ocorrência teve início por 
volta das 12 horas quando a 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e a Polícia Militar (PM) conse-
guiram deter os criminosos 
após denúncia de moradores, 
uma vez que os acusados fur-
tavam uma residência no Jar-
dim Esplanada.

No local indicado pelos po-
pulares, havia um veículo com 
placas de Sorocaba, que estava 
sendo usado pelos bandidos 
para carregar os produtos do 
furto. Contudo, a GCM frus-
trou a ação ao abordar os in-
divíduos em flagrante. Antes 
disso, os criminosos tentaram 
fuga, um deles com o carro e 

os outros dois a pé. Na fuga, 
ao demonstrar estar armado e 
tentar intimidar a GCM, o indi-
víduo que dirigia o carro rece-
beu um disparo vindo da arma 
de um dos agentes e acabou 
rendido, assim como os outros 
dois que fugiram a pé.

Após busca no interior do 
veículo, a GCM e a PM encon-
traram um simulacro de arma 
de fogo, bem como aparelhos 
eletrônicos, joias e dinheiro. 
Diante dos fatos, foi anuncia-
da a voz de prisão aos crimi-
nosos, que permanecem à dis-
posição da Justiça.

ROUBO - Em Tietê, na 
manhã da sexta, 22 de janei-
ro, uma comerciante da rua 
Francisco de Toledo, na Caixa 
d’Água, acabou surpreendida 
por três criminosos encapuza-
dos, sendo que um deles por-

tava uma arma de fogo.
Rendida, a vítima foi pega 

pelo pescoço enquanto os 

bandidos exigiam o cofre, que 
não havia, segundo a morado-
ra. Sem aceitar a informação, 

reviraram a residência e leva-
ram R$4.000, uma correntinha 
de ouro e um veículo Saveiro. 
O local é monitorado por câ-
meras, contudo, a vítima não 
conseguiu reconhecer os acu-
sados, uma vez que todos es-
tavam encapuzados.

AMEAÇAS - Também em 
Tietê, uma mulher, de 52 anos, 
após receber ameaças, denun-
ciou o próprio filho, de 32 
anos, à Polícia Civil de Tietê na 
segunda, 25 de janeiro. 

Segundo o Boletim de 
Ocorrência (B.O.), no domingo, 
o acusado furtou um saco de 
ração para cães da casa da pró-
pria mãe, que reside no Povo 
Feliz, e retornou para a casa da 
irmã, no bairro São Pedro.

Diante do estado do acusa-
do, familiares tentaram segu-
rá-los até a chegada da Polícia 

Militar (PM), ação que fez o 
indiciado ficar mais agressivo. 
Por essa razão, a família solici-
tou medida protetiva para que 
o acusado não acesse mais a 
residência.

ROUBO DE CELULAR - 
Ainda em Tietê, na segunda, 
18 de janeiro, um homem, de 
40 anos, teve o celular rouba-
do ao transitar pela avenida 
Brasil, no Jardim Bonanza.

A vítima relatou à polícia 
que estava embriagada quan-
do acabou abordada pelo cri-
minoso, que lhe aplicou uma 
“gravata” e subtraiu o celular 
e R$70 em dinheiro. Também 
disse que, antes de ser surpre-
endida, viu o autor do crime 
em companhia do seu cunha-
do. O homem não sofreu lesão 
corporal e prestou queixa na 
Delegacia de Polícia de Tietê.

Os criminosos acabaram surpreendidos pela polícia e presos em flagrante após furtarem uma residência no Jardim Esplanada

GCM e PM frustram ação de bandidos em Cerquilho
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Divulgação GCM

Houve limpeza do canteiro central da avenida José 
Vidoto, que dá acesso ao Povo Feliz

Divulgação PMT

Divulgação PMT

Foram recuperados pela GCM e PM aparelhos 
eletrônicos, joias e dinheiro

Regonha acompanha andamento de processo

PLANO DE IMUNIZAÇÃO

Nesta semana, o vereador 
Junior Regonha (MDB) esteve 
em reunião com a servido-
ra pública da Prefeitura de 
Tietê, Marina Veloso Mene-
guette, responsável pelos 
Departamentos de Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica, 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e Medicina Preventi-
va, para tratar das questões 
relacionadas ao processo de 
imunização contra a covid-19 
em Tietê.

Na ocasião, o vereador 
reeleito informou que o ob-
jetivo da sua visita junto aos 
referidos departamentos mu-
nicipais foi o de saber como 
está o andamento da campa-
nha de imunização que vem 
sendo realizada no município 

junto aos profissionais da 
Saúde desde o recebimento 
das doses das vacinas. 

Na oportunidade, Rego-
nha também apresentou al-
gumas sugestões relaciona-
das à informatização deste 
processo de imunização, bem 
como falou sobre ampliar 
a divulgação do número de 
informações para que a po-
pulação possa acompanhar a 
vacinação e saiba como está 
o avanço da campanha junto 
aos outros grupos.

Após este encontro com 
a responsável pelos Depar-
tamentos de Vigilâncias Sa-
nitária e Epidemiológica, Re-
gonha também protocolou, 
na Prefeitura de Tietê, ofício 
subscrito em conjunto com o 

vereador Luís Grigolon (PV), 
por meio do qual todas as 
solicitações foram formaliza-
das. “Pretendo acompanhar 
todo este processo de imuni-
zação, fiscalizando e levando 
as nossas sugestões para con-
tribuir, com eficiência, com a 
Prefeitura na realização deste 
importante trabalho. Vamos 
aguardar o posicionamento 
do prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) e, assim, manteremos  
a população sempre informa-
da”, disse o vereador.

 Ainda de acordo com Re-
gonha, o documento enviado 
ao prefeito Vlamir Sandei 
deverá retornar ao Poder Le-
gislativo com algum posicio-
namento no próximo mês de 
fevereiro.

Novos cursos gratuitos 
começam nesta segunda

SINDICATO RURAL

O Sindicato Rural de Tie-
tê, que tem como presidente 
Tony Persona, promoverá no  
mês de fevereiro novos cur-
sos gratuitos em parceria com 
o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar). 

Vale lembrar que estas 
capacitações terão material 
didático e entrega de certi-
ficado, além de alimentação 
no local para todos os alunos 
inscritos.

De acordo com Tony Per-
sona, o primeiro deles será o 
curso de Manutenção de Tra-
tores Agrícolas, que ocorrerá 
nesta segunda, terça e quarta, 
1º, 2 e 3 de fevereiro, das 8 às 
17 horas, em local a definir, 
e terá como instrutor Milton 
Ferreira. 

Já o curso de Operação de 
Tratores Agrícolas, também 
com o instrutor Milton Ferrei-
ra, será realizado na quinta e 
sexta, 4 e 5 de fevereiro, em 

mesmo horário e local indefi-
nido. 

No sábado e domingo, 20 
e 21 de fevereiro, das 8 às 17 
horas, em local a ser definido 
ainda, haverá o curso Mara-
cujá - Instalação da Lavoura, 
com o instrutor Alcindo Terra 
Junior.

Todos os cursos têm vagas 
limitadas e as inscrições deve-
rão ser feitas pelo WhatsApp 
(15)99749-9780 ou pelo tele-
fone fixo (15)3285-1244.

Divulgação SRT



Em Cerquilho, na sexta, 5 
de fevereiro, às 19h30, a Pa-
róquia São José empossará os 
padres Thiago Queiroz Alves e 
Fábio Ferreira Silva como páro-
co e vigário paroquial, respec-
tivamente. 

Missa solene terá acesso 
limitado e ocorrerá na igreja 
matriz do padroeiro em ra-
zão das restrições sanitárias 
por conta da pandemia da co-
vid-19. Para participar da sole-
nidade de posse dos novos pa-
dres, as senhas terão que ser 
retiradas antecipadamente. 

Vale lembrar que as trans-
ferências de padres na Arqui-
diocese de Sorocaba, incluindo 
a Paróquia São José, de Cerqui-
lho, foram anunciadas, em 1º 
de janeiro, pelo arcebispo me-
tropolitano de Sorocaba, Dom 
Julio Endi Akamine.

Padre Thiago Queiroz Al-

ves será o novo pároco da co-
munidade São José, no lugar 
do padre José Antônio Leite de 
Oliveira, que passou a ocupar 
a função de reitor do Seminá-
rio Arquidiocesano São Carlos 
Borromeu, em Sorocaba.

A missa de despedida do 
pároco José Antônio, que che-
gou a Cerquilho em 28 de 
janeiro de 2018, em substi-
tuição ao padre William de 
Almeida, ocorrerá nas missas 
da igreja matriz São José de 
Cerquilho deste sábado, 30 de 
janeiro, e deste domingo, dia 
31, às 19 horas, com transmis-
são pela página da Paróquia no 
Facebook.

MISSAS - Dentro das nor-
mas de saúde e distanciamen-
to, será realizada a festa da 
apresentação do Senhor e Dia 
de Nossa Senhora das Can-
deias (Luz) com a bênção das 

velas na terça, 2 de fevereiro, 
às 19h30, na igreja matriz São 
José. Para quem participar, é 
recomendado levar uma vela 
de casa para a bênção.

Já a missa em memória de 
São Brás, bispo e mártir, com 
bênção das gargantas, ocorre-
rá na quarta, 3 de fevereiro, 
também às 19h30, na igreja 
matriz São José. 

Vale ressaltar que, em ra-
zão da pandemia da covid-19, 
para a bênção das velas e para 
a bênção das gargantas só será 
permitida a participação de 
125 pessoas em cada dia. 

Lembrando, ainda, que as 
senhas para as duas missas, 
que também terão transmis-
são ao vivo pela página da Pa-
róquia no Facebook, estarão 
disponíveis na secretaria da 
igreja na segunda, 1º de feve-
reiro, das 8 às 18 horas.
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FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

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

NADIR RIBEIRO MORANGUEIRA
Faleceu em Tietê, em 26 de janeiro, Nadir Ribeiro Moranguei-

ra aos 82 anos. Falecida era casada com José de Souza Moran-
gueira e deixou os filhos Santina, Guiomar, José, Sirlei e Sirlene, 
além de familiares. 

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

ANTONIA LOURENÇO LOPES
Faleceu em Tietê, em 27 de janeiro, Antonia Lourenço Lopes 

aos 82 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Vera, Edvaldo, 
Sueli, Claudiomiro, Rosivaldo, Silvana, Antonio, Marcos, Márcio e 
Solange, além de familiares. 

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

IRINEU LINO PEREIRA
Faleceu na cidade de São Paulo, em 28 de janeiro, Irineu Lino 

Pereira aos 65 anos. Falecido era casado com Aparecida Pereira 
e deixou os filhos Fabiano, Roberta e Deivid, além de demais fa-
miliares. 

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

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

ROSIVAL PEREIRA MATOS
Faleceu em Cerquilho, em 21 de janeiro, Rosival Pereira Ma-

tos aos 48 anos. Falecido era casado com Maria Rosineide da 
Silva e deixou os filhos Ana Carolina, Karine, João Pedro e Laura 
Vanessa, além de familiares. 

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

MARIA DIAS CARDOSO
Faleceu em Cerquilho, em 23 de janeiro, Maria Dias Cardoso 

aos 81 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Adjalma, Ad-
vanil, Adijanir, Adilson, Adélia, Advanda, Adriana e Adivail, 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.

JOSÉ HOTALES DE OLIVEIRA 
Faleceu em Cerquilho, em 23 de janeiro, José Hotales de Oli-

veira aos 77 anos. Falecido era casado com Esmeralda Figueiredo 
de Oliveira e deixou familiares. 

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

HERCILIA MASSARANI GRANDO 
Faleceu em Cerquilho, em 23 de janeiro, Hercilia Massarani 

Grando aos 91 anos. Falecida era casada com Benjamim Grando 
e deixou os filhos José (in memoriam), Antonio, Maria Clotilde, 
Maria José, Luiz, Maria Lucia, Julio, Maria de Fatima e Edezio, 
além de familiares. 

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

PEDRO LAURINDO MARCON 
Faleceu em Cerquilho, em 23 de janeiro, Pedro Laurindo Mar-

con aos 82 anos. Falecido era viúvo de Ana Eliza Martini Marcon 
e deixou os filhos Francisco, Osmir e Luciana, além de familiares. 

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

BRUNO SÔNEGO
Faleceu em Cerquilho, em 25 de janeiro, Bruno Sônego aos 79 

anos. Falecido deixou a filha Fernanda, além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

ELZA MARIA JACÃO
Faleceu em Cerquilho, em 26 de janeiro, Elza Maria Jacão aos 

57 anos. Falecida deixou o filho Lucas, além de familiares. 
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 

sepultado em jazigo da família.

OTACÍLIO GEREVINI
Faleceu em Tietê, em 26 de janeiro, Otacílio Gerevini aos 79 

anos. Falecido deixou os filhos Érica, Elisângela, Evandro, Elvis e 
Daniel, além de familiares. 

FALECIMENTOS

Devido às restrições sanitárias por conta da pandemia da covid-19, a solenidade na igreja matriz São José terá acesso limitado

Posse de pároco e vigário será em 5 de fevereiro
EM CERQUILHO

Fotos divulgação  PSJ

LAÉRCIO DAL POZZO CAGALE
Faleceu em Piracicaba, em 21 de janeiro, Laércio Dal Poz-

zo Cagale aos 86 anos. Falecido era casado com Diva Tereza 
Vaghetti Cagale e deixou os filhos Paulo e Ana Paula, além de 
familiares. 

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

CLAUDETE DE SANTI NICOLAU
Faleceu em Tietê, em 23 de janeiro, Claudete de Santi Ni-

colau aos 56 anos. Falecida deixou os filhos Erik Wendell e 
Everton Patrik, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-
mendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

DECIO GAIOTTO
Faleceu em Piracicaba, em 27 de janeiro, Decio Gaiotto aos 

86 anos. Falecido era casado com Maria Luiza Bettini Gaiotto 
e deixou os filhos Reinaldo Max, Daniela Fernanda e Silvia 
Marli, além de familiares. 

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

Thiago Queiroz Alves 
assumirá como pároco 

da igteja São José

Padre Fabio Ferreira 
Silva será o vigário 

paroquial

Padre José Antonio
segue para atuar como 

reitor em Sorocaba

Divulgado o cronograma 
para o mês de fevereiro

CERQUILHO LIMPA

Em fevereiro, prossegue 
a Campanha Cerquilho Lim-
pa, que faz a retirada de mó-
veis velhos, como armários, 
guarda-roupas, sofás, além de 
colchão, assim como recolhe 
podas de roçagem de gramas 
e limpeza de jardins devida-
mente ensacadas. 

Hoje, 29 de janeiro, have-
rá coleta no Residencial São 
Luiz, Vila São José, Residencial 
Paradiso, Green Ville, Parque 
das Árvores, Parque Alvora-
da, 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). 

De 1º a 5 de fevereiro, será 
a vez do Di Napoli I, II e III, São 
Francisco I, II e III, Fiesp, Nova 
Cerquilho e Jardim Aliança até 
a rua São José. 

De 8 a 12 de fevereiro, o 
serviço estará disponível no 
Jardim Aliança, Cidade Jardim, 
Águas Claras, Residencial Se-
bastiani, Vila Pedroso, Domin-
gos Grechi, Taquaral, Distrito 
Industrial e Capuava.

No período de 15 a 19 de 
fevereiro, haverá a retirada de 
inservíveis no Città Bellucci, 
Residencial Cattai, Residencial 
Módena, Residencial Corro-
cher, Recanto do Sol, Recanto 
das Rosas, Jardim Itália, Re-
sidencial Real Parque, Flam-
boyant, Portal dos Pilares, 
Jardim Esplanada e Centro (da 
linha do trem, sentido Nova 
Cerquilho).

De 22 a 26 de fevereiro, a 
Campanha Cerquilho Limpas-
tará nas ruas do São Luiz, Vila 
São José, Residencial Paradiso, 
Green Ville, Parque das Árvo-
res, Parque Alvorada, Vale do 
Sol, Galo de Ouro, Recanto 
da Colina, Colina I e II, Nossa 
Senhora de Lourdes, Cecap e 
Centro (da linha do trem, sen-
tido Galo de Ouro). 

Vale lembrar que as podas 
e cortes de árvores em calça-
das, desde que em quantidade 
pequena, são responsabilidade 
da Prefeitura de Cerquilho, po-
rém, é necessário que o reco-
lhimento seja solicitado pelo 
telefone (15)3384-3470, em 
horário comercial.
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Municípios divulgam vagas de emprego desta semana

OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura disponi-
biliza vagas de motorista car-
reteiro, cartazista, operador 
de torno CNC, ferramenteiro, 
assistente administrativo, téc-
nico de eletrônica, estagiário 
de Administração e estoquis-
ta/entregador.

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

A Refrix oferece emprego 
para eletricista de manutenção 
e serviços gerais (limpeza). O 
currículo deve ser encaminha-
do para o endereço eletrônico 
recrutamento@refrix.com.br.

A Borgstena seleciona cur-
rículos para a vaga de auxiliar 
de produção, que resida em 
Tietê ou Cerquilho, seja maior 
de 18 anos e com disponibili-
dade de horários. Os currícu-
los só serão aceitos através 
do e-mail recrutamento.dual@
borgstena.com, com o assunto 
Auxiliar de Produção.

Ainda em Tietê, a Muvin Fa-
bricantes de Produtos Esporti-
vos está com vaga aberta para 
Jovem Aprendiz. Candidato 
pode ser residente em Tietê, 

Cerquilho ou Boituva. O ca-
dastro é feito pelo site muvin.
com.br/carreiras.

A empresa Tieteense con-
trata motoristas e monitoras 
escolares em Tietê e Cesário 
Lange, cujo currículo deve ser 
enviado para o endereço ele-
trônico rh@tieteense.com.br 
ou entregue, pessoalmente, 
na avenida Guiomar Fleury de 
Camargo, 1.226, no São Roque, 
próximo ao Corpo de Bombei-
ros, em Tietê.

A unidade do Centro Médi-
co São José de Tietê tem vaga 
para Menor Aprendiz. Para ser 
aceito, é necessário cursar o 1º 
ou 2º ano do Ensino Médio e 
residir na cidade. O currículo 
deve ser enviado para geren-
ciatiete@centromedicosaojo-
se.com.br.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Traba-
lhador e à Empresa (Cate) tem 
vagas para estagiários dos cur-
sos de Farmácia, Direito, Ad-
ministração, Biologia, Gestão 
Ambiental, Engenharia Agro-
nômica, Engenharia Florestal 
ou Ambiental e Comunicação 
(Jornalismo, Relações Públicas, 
Design Gráfico ou Publicidade 
e Propaganda), técnico eletrô-
nico, cartazista, eletricista de 
manutenção, auxiliar adminis-
trativo (processos/logística), 
conferente logística/auxiliar 
de logística, analista adminis-
trativo (comercial), analista de 
controle de qualidade, promo-
tor de merchandising, mecâ-
nico de manutenção em má-
quina de costura, costureira 
industrial, comprador, mecâ-
nico de manutenção, auxiliar 
em metrologista, auxiliar de 
refrigeração, eletricista de au-

tos, montador de esquadrias 
de alumínio, motorista catego-
ria C, montador de esquadrias, 
balconista, auxiliar de padaria, 
açougueiro/repositor, auxiliar 
de produção, tecelão, auxiliar 
de revisão, estoquista, auxiliar 
de corte, Jovem Aprendiz, aju-
dante geral, auxiliar de açou-
gue, balconista de padaria, 
operador de máquinas CNC, 
dobrador de chapas, soldador, 
auxiliar de cozinha (PCD), au-
xiliar de escritório, vendedor, 
operador de call center e açou-
gueiro.

Para obter mais informa-
ções, o telefone é o seguinte 
(15)3384-5652.

Em Cerquilho, a Pet Walk 
contrata monitor maiores de 
25 anos. Os pré-requisitos são: 
gostar de animais, ser respon-
sável, comunicativo e dinâmi-
co, além de ter disponibilidade 
de horários, inclusive aos fi-
nais de semana.

Os currículos devem ser 
enviados somente pelo What-
sApp (15)99153-4537. 

A Fibertex tem vagas para 
estágio Comercial para quem 
están cursando Comércio Ex-
terior; estágio Administrativo 
para os estudantes de Admi-
nistração de Empresas; estágio 
Financeiro para aqueles que 
cursam Ciências Contábeis; e 
estágio Segurança do Trabalho 
para quem cursa Técnico ou 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho.

Os interessados devem 
encaminhar currículo para 
psicojulianepaes@yahoo.com.
br e, no assunto, o estágio de 
interesse.

Já a Selene admite auxiliar 
de produção, costureira e tece-

lão, cujo currículo deve ser en-
tregue, pessoalmente, na rua 
do Velho Ramal, 490, na Vila 
Estiva, ou encaminhado para o 
e-mail selecao@selene.com.br.

CURSO - Em Cerquilho, 
hoje, 29 de janeiro, às 16h30, 
encerra-se o prazo para se ins-
crever em cursos gratuitos ofe-
recidos pela Prefeitura e pelo 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai).

São disponibilizados trei-
namentos na área de Costura 
Industrial, com os seguintes 
módulos: ajuste e reforma de 
roupas; confecção de touca/
gorro cirúrgico; modelagem de 
roupas - Moda Plus Size; mode-
lagem de roupas - modelos de 
bermudas e calças masculinas; 
modelos de camisetas, polos 
e agasalhos; modelagem de 
roupas - modelos de pijamas, 
baby doll e camisolas (80 ho-
ras); modelagem de roupas 
- modelos de saia, shorts e cal-
ças femininas; modelagem de 
roupas - modelos de vestido; 
modelagem de roupas para 
Moda Bebê e Infantil; técnicas 
de costura para tecido malha 
com elastano; e técnicas de 
costura para tecido plano e 
malha. 

Cabe ressaltar, ainda, que 
os cursos são todos gratuitos, 
cada turma será formada por 
16 alunos e todos os módulos 
terão certificação do Senai.

Para esclarecer dúvidas, 
ligue para (15)3284-5767 ou 
dirija-se ao Senai Cerquilho, 
localizado na Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho, instalada 
na avenida Corradi II, 380, Jar-
dim Esplanada, com entrada 
pela lateral, na rua Duque de 
Caxias.

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

A atividade laboral exer-
cida pelos frentistas de pos-
tos de combustível pode ser 
enquadrada como perigosa 
e insalubre, já que, no am-
biente em que trabalham, há 
armazenamento de líquidos 
inflamáveis, além de ocorrer 
o contato direto com agen-
tes químicos ao manusear 
óleos minerais e ao inalar 
vapores de combustíveis, os 
quais prejudicam a saúde.

Entendendo isso, estas 
condições de periculosidade 
e insalubridade justificam a concessão de um benefício de apo-
sentadoria especial, com regras diferenciadas.

Portanto, neste artigo, explicarei as regras para a aposenta-
doria especial dos frentistas, que terão direito adquirido se, até 
a data da Reforma Previdenciária EC 103/19, em 13 de novem-
bro de 2019, completaram 25 anos de atividade com exposição 
a agentes nocivos, independente da idade de vida.

Após a reforma, a partir de 14 de novembro de 2019, es-
ses trabalhadores passaram a ter duas novas regras. Uma para 
quem já tinha filiação ao sistema da Previdência, a chamada 
regra de transição; e outra para quem se filiou somente após 
a reforma, a chamada regra permanente. Explicarei cada uma. 

Regra de transição: Requisito é ter 25 anos de exercício na 
atividade especial, bem como a obtenção de 86 pontos. Como 
calcular estes pontos? Com a soma da idade mais o tempo de 
contribuição. 

Exemplo: O trabalhador tem 25 anos de contribuição mais 
61 anos. Na soma, totaliza 86 pontos.

Regra permanente: Requisito é ter 25 anos de exercício na 
atividade especial, contudo, a reforma trouxe a exigência da ida-
de mínima de 60 anos, seja homem ou mulher.

A reforma mudou a forma de cálculo desse benefício e, in-
felizmente, não foi benéfico para o trabalhador, pois antes da 
Emenda a Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício consistia em 
100% da média aritmética dos 80% maiores salários de contri-
buição, sem aplicação de um coeficiente redutor, o chamado 
Fator Previdenciário (FP). Após a emenda, o valor da aposenta-
doria limitou-se a 60% da média de todos os salários mais 2% a 
cada ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição para 
homens e 15 anos para mulheres.

Importante salientar que ocorreu uma perda de mais de 
30%, considerando que, na regra antiga, havia ainda o descarte 
das 20% menores contribuições. Por isso, antes de solicitar a 
aposentadoria é necessário fazer um planejamento previdenci-
ário para verificar o melhor momento para se aposentar.

Há de se destacar que a jurisprudência, inclusive do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 534, já pacificou enten-
dimento de que, embora ausente dos decretos regulamentado-
res da Previdência Social, a periculosidade pode gerar direito à 
aposentadoria especial, ainda que não prevista expressamente, 
seja pela nocividade da exposição a hidrocarbonetos aromáti-
cos, seja pela periculosidade decorrente das substâncias infla-
máveis, quando comprovada a exposição do trabalhador aos 
agentes nocivos durante a jornada de trabalho.

É fato que os frentistas estão, diariamente, sujeitos não so-
mente à periculosidade, mas também a agentes químicos, seja 
pela inalação de vapores de combustíveis ou pelo contato direi-
to com óleos minerais, sem contar que, nos vapores de combus-
tíveis, está presente o benzeno, um agente químico cancerígeno. 
Sem contar que, ao realizar a troca de óleo de veículos, existe o 
contato óleos e graxas minerais, agentes cancerígenos também.

Para o segurado comprovar a atividade especial, é preciso 
apresentar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) no mo-
mento do requerimento da aposentadoria. Tal documento deve 
ser solicitado junto à empresa em que laborou e, nele, é preciso 
constar todo contato do trabalhador com os agentes nocivos.

Mas atenção! Caso o PPP seja preenchido de forma incom-
pleta ou com dados que não condizem com a realidade da ativi-
dade exercida, o trabalhador poderá solicitar junto à empresa a 
retificação. Caso o empregador não aceite retificar tal documen-
to, uma das soluções pode ser o requerimento de perícia técnica 
judicial, a fim de consubstanciar, de forma técnica, as condições 
perigosas e insalubres de trabalho.

Em caso de dúvidas, consulte sempre um advogado (a) espe-
cialista no Direito Previdenciário de sua confiança.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Divulgação

Frentistas têm direito à 
aposentadoria especial

Divulgação

OPORTUNIDADE
TERRAS DE SANTA MARIA - TIETÊ/SP

Frente para a Rodovia Marechal Rondon (SP-300)

Estas são as insepará-
veis irmãs Babi e a Bian-
ca, duas cachorras cari-
nhosas e tranquilas! Elas 
têm aproximadamente 
nove meses, foram aban-
donadas em uma estrada 
e ali ficaram até conse-
guiram ser resgatadas. 
Por serem muito apega-
das uma a outra, reco-
menda-se uma adoção 
conjunta.

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

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude
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Adiada a 2ª edição do ANTT 
Barrel Show em Tietê

APÓS DECRETO ESTADUAL

A Diretoria da Associação 
Nacional dos Três Tambores 
(ANTT) anunciou o adiamen-
to do 2º ANTT Barrel Show, 
agendado para ocorrer entre 
27 e 30 de janeiro no Haras 
Raphaela, em Tietê.

Esta decisão foi tomada 
devido ao novo decreto do 
Governo do Estado de São 
Paulo publicado na sexta, 22 
de janeiro, que aumentou as 
restrições para diversos tipos 
de atividades e que elevou 
a região de Sorocaba, a qual 
pertence o local da prova, 
para a Fase Vermelha em tem-
po integral, impossibilitando, 
assim, a realização de qual-
quer atividade no local.

“Nossa Diretoria trabalhou 
incansavelmente nas últimas 
semanas para a realização do 
ANTT Barrel Show, seguindo 
todos os protocolos de segu-
rança exigidos e estava com 
todas as autorizações para a 
realização da prova, porém, 
com o novo decreto do Plano 
São Paulo fica impossibilitada 
de realizar qualquer ativida-

de”, comunicou a ANTT em 
nota à imprensa no início des-
ta semana.

Contudo, é válido infor-
mar que a 2ª edição do ANTT 
Barrel Show foi remarcada 
para ocorrer entre 16 e 19 de 
junho, quando seguirá a mes-
ma programação já divulgada 
anteriormente. 

Ainda segundo destacou 
a Diretoria da ANTT, os inte-
ressados podem solicitar o 
ressarcimento do valor das 
inscrições e das reservas de 
baias, que estarão disponíveis 
em até sete dias ou, se preferi-
rem, podem autorizar o saldo 
como crédito para a nova data 
da competição.

“Lamentamos profunda-
mente este adiamento e es-
peramos a compreensão de 
todos os competidores, trei-
nadores, familiares e envolvi-
dos neste importante evento, 
ressaltando que a Diretoria 
da ANTT fez tudo o que era 
possível para evitar este adia-
mento, mas não conseguiu”, 
consta no comunicado.

Segundo a jogadora da categoria Infantil, o excesso de autocobrança é o seu maior adversário em todos os momentos

Para Bruna, ser destemida é uma grande qualidade
Arquivo pessoal

Ana Lúcia Mela é a vigési-
ma primeira entrevistada do 
jornal Nossa Folha na série es-
pecial dedicada aos atletas do 
handebol, comandados pelos 
treinadores Fábio Vidotto Be-
loto e Gustavo Prado. 

Nascida em 8 de novembro 
de 1995, em Tietê, a armadora 
central da categoria Adulta é 
filha de Bernadete Lucia Coan 
e de Luiz Roberto Mella e tem 
dois irmãos: Carolina e Juni-
nho.

Entre os títulos conquis-
tados, o dos Jogos Abertos 
de 2010 é o eleito pela atleta 
o mais importante dentro da 
sua trajetória como jogadora 
de handebol.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

ANA LÚCIA - Eu me defino 
como uma batalhadora, uma 

guerreira. Definitivamente, eu 
me entrego, de corpo e alma, 
em todos os jogos. Dou o meu 
“sangue” pela minha equipe.

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

ANA LÚCIA - Comecei a jo-
gar handebol através da escola 
“Lyria Toledo Pasquali” e, após 
participar de jogos com o pro-
fessor Nei, conheci o Fábio. A 
partir deste momento, nunca 
mais deixei o handebol.

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

ANA LÚCIA - Eu amo os 
jogos pegados, no estilo pau 
a pau, aqueles com bastante 
emoção! Por outro lado, eu 
odeio quando não estou 100% 
plena em quadra, pois neste 

momento não consigo ajudar.

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

ANA LÚCIA - Acredito 
que o meu maior desafio seja 
minha parte física! Sou muito 
preguiçosa em  relação à aca-
demia. Acredito que se fosse 
mais dedicada, séria outra 
atleta profissionalmente.

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

ANA LÚCIA - Todas! Sem 
eles não conseguiríamos con-
quistar nada! Fábio é aquele 
treinador determinado que 
nos empenha ao máximo para 
seguirmos confiantes nos jo-
gos. Do outro lado está o Gus-
tavo, que complementa com a 

parte física.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

ANA LÚCIA - Muitas! Des-
de estar em quadra, conquistar 
amizades e viajar até o conhe-
cimento técnico e os exemplos 
de sabedoria, ética e respeito! 

NOSSA FOLHA - Quais 
expectativas você tem em 
relação às competições em 
um cenário pós-pandemia da 
covid-19?

ANA LÚCIA - Confesso 
que estou bem desanimada, 
pois acredito que vai demorar 
algum tempo para normalizar 
tudo novamente. Aí, a volta 
será complicada e vai ser pre-
ciso praticamente começar do 
zero. Porém, não vejo a hora 
de voltar!

Esse foi o primeiro uniforme do handebol que Ana 
Lúcia usou em competições oficiais

Nesta semana, o jornal 
Nossa Folha prossegue com 
a série de entrevistas com as 
atletas do voleibol de Tietê, 
treinadas por Gera Foltran. Por 
ordem de sorteio, a vigésima 
sexta entrevistada é a Bruna 
Tessin Saccon.

Nascida em 9 de dezem-
bro de 2004, em Tietê, é filha 
de Lurdinha Tessin e Adriano 
Saccon. A aluna do Colégio 
Gradual e fã do jogador Bru-
ninho, Bruna é levantadora da 
categoria Infantil (Sub-17).

Entre os títulos conquista-
dos estão:

2016: vice-campeã da Copa 
Regional - Série Ouro (Sub-13) 
e vice-campeã do Campeonato 
Estadual (Sub-13).

2017: vice-campeã da Copa 
Regional - Série Ouro (Sub-14) 
e vice-campeã do Campeonato 
Estadual (Sub-14).

2018: campeã da Copa Re-
gional - Série Ouro (Sub-15) e 
campeã do Estadual (Sub-15).

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

BRUNA - Dentro e fora 
das quadras, sempre fui boa 
em trabalho em equipe. Além 
disso, como atleta procuro me 
esforçar bastante e dar o meu 
melhor seja nos treinos ou nos 
jogos.

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

BRUNA - Comecei no volei-
bol em 2014, aos nove anos. 
Na época, fui influenciada por 
uma amiga, que também joga.

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

BRUNA - É extremamente 
importante você ser destemi-
da, pois, em muitos momen-
tos de nervosismo e pressão 
durante os jogos, levantar a 
cabeça e não desistir é mais 
que necessário.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

BRUNA - Com certeza, a 
final do Campeonato Estadual, 

contra São João da Boa Vista, 
em 2018. Foi um jogo bastan-
te marcante, pois, naquele dia, 
perdíamos por 2 a 0. Mesmo 
assim, nosso time não abaixou 
a cabeça e conseguiu virar o 
placar e vencer por 3 a 2. Foi 
um momento muito feliz para 

todas nós.

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

BRUNA - Sempre que per-
cebo o nosso time enfraqueci-
do. Isso atrapalhava totalmen-

te o rendimento.

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

BRUNA - O Gera é uma das 
pessoas mais incríveis que já 
conheci. Muito mais que um 
técnico, ele é aquele líder que 
sempre cuidou e se preocupou 
com o grupo, é como um pai. 
Simplesmente lindo o carinho 
que ele tem pelo vôlei e por to-
das nós. Temos junto da equi-
pe um alguém muito sábio e 
preocupado em transmitir 
seus conhecimentos adiante. 
Gera é o nosso maior incenti-
vador e nos ensina a sermos 
pessoas melhores dentro e 
fora das quadras. Tenho um 
carinho enorme por ele e sou 
muito grata por tudo que me 
ensinou. 

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

BRUNA - Particularmente, 
o excesso de autocobrança é o 
meu maior adversário em to-
dos os momentos.

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

BRUNA - Muito esforço 
e muita sabedoria para lidar 
com os momentos difíceis em 
jogos. Também é importante 
ser uma pessoa competente e 
que não abaixa a cabeça.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

BRUNA - A pandemia me 
ensinou a valorizar os momen-
tos simples, como ir aos trei-
nos e jogar que, desde então, 
me fazem muita falta. É uma 
situação complicada e que pe-
gou todos nós de surpresa.

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

BRUNA - Meu maior sonho 
é conseguir ingressar na facul-
dade que desejo, entretanto, 
vou buscar manter sempre o 
vôlei em minha vida, seja ape-
nas como hobby ou até mes-
mo como atleta para estar em 
campeonatos.

Arquivo pessoal

Parte física torna-se um desafio para a atleta Ana Lúcia

Bruna Saccon é filha de Lurdinha e Adriano 
e tem 16 anos

HANDEBOL

VOLEIBOL

Fáe Maimone, o lutador de boxe que recebeu uma 
correspondência do legendário Jaques Dempsey

VOCÊ SABIA?

O tieteense Rafael Maimone 
(Fáe) nasceu em 25 de feverei-
ro de 1919 e foi casado com 
Maria Antonia Ferreira Maimo-
ne. Desta união nasceram: An-
tonio Rafael Maimone, Maria 
Helena Maimone, Otavio Edson 
Maimone, Aurea Madalena Mai-
mone Ghiraldi, Elisa Maimone 
Pasin, Paulo Roberto Maimone 
e Jacques Demps Maimone.

Esportista por excelência,  
Faé, como era popularmente 
conhecido, não passava um dia 
sequer sem, ao menos, prati-
car uma hora de boxe com os 
amigos que também gostavam 
desse esporte e serviam de 
Sparring, no famoso Clube Re-
gatas. 

Segundo registros da épo-
ca, depois dos treinos, Fáe mer-
gulhava nas águas, até então 
límpidas, do Rio Tietê para se 
refrescar entre braçadas e mais 
braçadas. Falam que ele nunca 
perdeu uma transmissão de 
luta pela televisão. Sempre 
que havia uma oportunidade, 
ele estava lá para acompanhar 
a competição ao vivo. Tanto 

que fez contatos com muitos 
lutadores e técnicos da época, 
chegando a  trazê-los a Tietê, 
com o objetivo de difundir 
essa pratica esportiva, além 
de melhorar a técnica dos seus 
praticantes.

Conforme afirmam os re-
gistros do passado, a sua pai-
xão pelo boxe era tanta que o 
levou a colocar o nome do seu 
ídolo, o grande lutador ame-
ricano “Jaques Dempsey”, em 
seu filho caçula. Ao prestar 
esta homenagem, Faé fez che-

gar até o grande lutador da 
época uma carta noticiando o 
que havia feito em decorrência 
da sua admiração e pela sua 
paixão pelo boxe.

Dizem os relatos que, se-
manas depois deste fato, Faé 
recebeu uma carta de Jaques 
Demps, que agradecia profun-
damente o seu ato ao mesmo 
tempo que incentivava o luta-
dor tieteense a continuar sua 
caminhada na propagação do 
boxe. 

E assim Faé fez até o últi-

mo dia da sua vida, ao falecer 
repentinamente, em 29 de de-
zembro de 1977, meia hora de-
pois de encerrada a sua rotina 
de treinos diários.

O seu valor na difusão do 
boxe na cidade de Tietê foi 
reconhecido logo após a sua 
morte. Na época, a Federação 
Paulista de Pugilismo, com o 
apoio da Prefeitura de Tietê, 
realizou uma das etapas do 
torneio “Forja de Campeões”, 
no ginásio de esportes “Acácio 
Ferraz”, dando o seu nome ao 
troféu.

No bairro Altos do Tietê, 
por exemplo, a rua Rafael Mai-
mone é a prova de que as auto-
ridades do município também 
souberam reconhecer o grande 
espírito esportivo do seu ilus-
tre filho.

Como escreveu Acácio Fer-
raz Filho, a sua trajetória, o fez 
respeitado e admirado por to-
dos que o conheciam e, de ma-
neira jubilosa, esse respeito e 
essa admiração ficaram regis-
tradas na coluna “Fourfé” do 
jornal Nossa Folha.

Arquivo NF

Faé Maimone e Orsine Stievano
em treino de boxe em 1964
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo familiar e Nossa Folha

Em 26 de janeiro de 2017, 
Tietê se despedia de um ilus-
tre esportista. Era uma sexta-
-feira e, aos 73 anos, falecia 
Fernando Figueiredo Siqueira, 
grande ser humano, que car-
regou a bandeira do esporte 
tieteense como um verdadei-
ro desportista. 

Passados quatro anos da 
sua partida, ficam as lembran-
ças das suas ações além das 
quatro linhas que demarca-
ram nossos gramados. 

Natural de Cruzeiro, Fer-
nando Siqueira nasceu em 1º 
de março de 1943, e foi na 
região do Vale do Paraíba que 
começou a jogar futebol, na

posição de ponta direita, nas 
categorias de base do Cruzei-
rinho. Depois, passou para a 
equipe principal e disputou a 
3ª Divisão de Profissionais do 
Campeonato Paulista. Nesta 
mesma divisão, defendeu as 
cores do clube Lapeaninho da 
capital paulista no período de 
1959 a 1963. No futebol pro-
fissional, atuou no Esporte 
Clube Colorado, um clube pa-
ranaense, de 1963 a 1964.

Em 1968, casou-se com a 
tieteense Irani e fez de Tietê 
sua cidade do coração. Longe 
dos campos, passou a realizar 
grandes ações pelos clubes 
por onde passou.

No Comercial Futebol Clu-
be, realizou importante traba-
lho no quadro esportivo e no 
patrimônio do clube de 1988 
a 1994, contribuindo com a 
reforma e ampliação das ar-
quibancadas do estádio “José 
Ferreira Alves”. Participou, ain-
da, como jogador e diretor em 
outros clubes tieteenses, como 
o Olaria e Pingo no I. Jogou 
também no Regatas, na Chá-
cara Dr. Adinho e em demais 
equipes formadas pela catego-
ria de Veterano.

Além de atleta e diretor, foi 
um dos maiores colaboradores 
da história do Olaria. Através 
do seu trabalho e dedicação, 
tornou-se um dos responsá-
veis pela instalação dos refle-
tores e a iluminação do estádio 
“Água de Pedra”, tornando-se 
um sonho as realizações dos 

jogos noturnos.
Também exerceu a função 

de diretor e assessor da Pre-
sidência na Portuguesa Des-
portos de 1991 a 2000, com 
importantes realizações nos 
eventos sociais e esportivos na 

lusa do Canindé. 
Por essas e tantas outras 

ações, sua lembrança ainda é 
muito viva até hoje! Sabemos 
que esta data ganhou tom de 
tristeza, mas vamos recordar 
da alegria que Fernando sentia 

ao contribuir com o esporte 
local.

PIADINHA DA SEMANA - 
O marido chega em casa e fala 
para a esposa:

- “Querida, vamos passar 
um final de semana maravi-

lhoso?”
- “Vamos!”
- “Sem brigas, sem confu-

são, sem cobranças, certo?”
-“Claro, meu amor!”
- “Então, combinado. Até 

segunda!”

Fernando Siqueira 
tinha 73 anos

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE EM 1986
Em pé: Fernando Siqueira, Pope, Zé Ramos, Gilberto, Cuca, Testa, Saracura, Serginho Scatena,

Alexandre, Simões e o presidente João David Mazzer
Agachados: Tonho, Pulguinha, Pires, Tuca, Gregório, Jurã, Silvinho, Carlos Hansen e Nestim Massagista



8 Sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 Nossa Folha . 61 anos



Sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 9jornalnossafolha.com.br

FONOAUDIÓLOGA CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

DE 30 DE JANEIRO
A 5 DE FEVEREIRO

NOSSA SRA. APARECIDA (15)3282-6915

IMUNIZAÇÃO

Ainda não se sabe se a população terá que ser vacinada anualmente, mas estudos comprovaram a eficácia destes medicamentos

O que se deve esperar das vacinas da covid-19?

Nas últimas semanas, a po-
pulação brasileira foi bombar-
deada com informações sobre 
a liberaçao das vacinas, a efi-
cácia, a distribuição de doses, 
diferenças entre laboratórios 
e tantos outros detalhes que, 
para a grande maioria, dificul-
ta a compreensão.

Primeiramente é necessá-
rio ressaltar que, embora já 
existam várias vacinas sendo 
utilizadas no mundo, aqui 
no Brasil se tem apenas duas 
aprovadas para uso emergen-
cial e em distribuição: a Coro-
naVac, da chinesa Sinovac em 
parceria com o Butantan, e a 
de Oxford, da AstraZeneca em 
parceria com a Fiocruz.

A CoronaVac é mais pareci-
da com a vacina contra a gripe, 
pois é feita com uma técnica 
semelhante, que utiliza o vírus 
inativado. A de Oxford é um 
pouco diferente, pois utiliza 
uma técnica em que o material 
de outro vírus é combinado 
com o coronavírus.

“Assim como a maioria 
das vacinas que se já toma 
há anos, a eficácia não é de 
100%, ou seja, nenhuma de-

las garante imunidade total. A 
vacina da gripe, por exemplo, 
tem eficácia entre 40% a 60%. 
O que ocorre é um reforço do 
sistema imunológico que, em 
contato com o vírus causador 
da doença, combaterá a infec-
ção. Com isso, se pode não pe-
gar a doença ou, se pegar, ter 
somente sintomas leves e não 
necessitar de hospitalização”, 
orientou a médica pneumolo-
gista Talita Jacon Cezare, do 
Centro Médico São José (CMSJ).

Vale ressaltar que as vaci-
nas aprovadas no Brasil contra 
a covid-19 exigem duas doses 
com um intervalo curto entre 
elas. Portanto, é importante 
seguir o calendário e não dei-
xar de tomar a segunda dose. 
“Quanto aos efeitos colaterais, 
dor no local da injeção foi o 
mais relatado sem que tenha 
havido outros considerados 
graves. Ainda não se sabe se 
será necessário tomar a vacina 
todos os anos, mas os estu-
dos continuam em andamento 
para dar essa resposta”, disse 
a médica.

Ainda segundo a pneu-
mologista, grávidas, crianças, 

adolescentes até 18 anos e 
imunossuprimidos, em um 
primeiro momento, ainda não 
serão vacinados por não terem 
sido incluídos nos estudos. 
Mas provavelmente haverá 
orientações futuras quanto a 
esse grupo. 

“Já os adultos jovens, fora 
dos grupos de risco, serão 

vacinados em momento opor-
tuno. Em vista de ainda não 
termos vacina para todos, a 
preferência inicial são os pro-
fissionais de saúde que atuam 
na linha de frente, a fim de ga-
rantir essa força de trabalho 
no combate à pandemia, as-
sim como os grupos que têm 
maior risco de gravidade fren-

te à covid-19, que é o caso dos 
idosos, por exemplo, e demais 
pessoas até a quase totalidade 
da população brasileira”, in-
formou a dra. Talita. 

Sobre o calendário da Cam-
panha Estadual de Imunização  
contra a covid-19, a médica 
destacou a importância de se 
manter informado por meio 
de fontes oficiais de cada ci-
dade ou pela imprensa. “Fique 
atento às convocações e, assim 
que estiver nos critérios para 
receber a vacina, procure o 
Posto de Saúde próximo a sua 
casa”, ressaltou.

A pneumologista lembrou 
ainda que, mesmo após rece-
ber a vacina, é preciso conti-
nuar seguindo todas as reco-
mendações de distanciamento 
social, uso de máscaras lava-
gem frequente das mãos e uso 
do álcool gel. “Como já se fala, 
a vacina não é garantia de imu-
nidade absoluta e você pode 
contrair a doença e transmitir 
a outras pessoas. Cuide-se e 
seja consciente! O bom senso 
é tão importante quanto a va-
cina para superarmos a pande-
mia juntos”, alertou a médica.

CONTRAINDICAÇÕES - 
Com a aprovação emergencial 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) para 
as vacinas CoronaVac pelo Ins-
tituto Butantan com o labora-
tório chinês Sinovac, e da As-
traZeneca, desenvolvida pela 
Universidade de Oxford com a 
Fiocruz, muitas dúvidas come-
çaram a surgir. 

Desta forma, segundo a 
dra. Talita, as únicas pessoas 
que não poderão fazer o uso 
das vacinas são aquelas que 
já tiveram reações alérgicas, 
como anafilaxia, por algum 
dos componentes. 

No caso da CoronaVac, os 
componentes são o hidróxido 
de alumínio, hidrogenofosfa-
to dissódico, di-hidrogeno-
fosfato de sódio, cloreto de 
sódio e hidróxido de sódio. 

Já a vacina da AstraZene-
ca inclui os seguintes exci-
pientes: cloridrato de L-his-
tidina monoidratado, cloreto 
de magnésio hexaidratado, 
polissorbato 80, etanol, saca-
rose, cloreto de sódio e ede-
tato dissódico di-hidratado 
(EDTA).

Divulgação Nossa Folha

Doutora Talita Jacon Cezare é pneumologista
e atende no Centro Médico São José

Uso de antibióticos interfere 
no anticoncepcional

GRAVIDEZ PÓS-COVID

O início da pandemia em 
2020 interrompeu o planeja-
mento na vida de muitos brasi-
leiros. Grande parte dos casais 
que gostariam de aumentar a 
família, no ano passado em es-
pecial, tiveram que adiar seus 
planos com a esperança de que 
o clima de incerteza terminas-
se com a chegada de 2021. Po-
rém, ele ainda permanece.

Apesar de se saber cada 
vez mais sobre a covid-19 e 
duas vacinas terem sido apro-
vadas para imunização pela 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), o 
cenário ainda é preocupante 
para as gestantes. “Como grá-
vidas não foram incluídas nos 
testes emergenciais da vacina, 
ainda não existem resultados 
conclusivos sobre o efeito em 
seus organismos”, esclareceu 
o ginecologista e obstetra Fer-
nando Prado, que é especialis-
ta em reprodução assistida.

Para o médico, o momen-
to deve ser de cautela. Mesmo 
que outras vacinas antivirais, 
como a da gripe, por exemplo, 
não afetem o período de gravi-
dez, a falta de dados concretos 
é um risco. “A minha recomen-
dação às pacientes é de que 
não se vacinem enquanto os 
estudos não demonstrarem se-

gurança para este grupo, que 
são as gestantes.” Segundo o 
Instituto Butantan, as lactantes 
também devem aguardar para 
receber a vacina pelos mesmos 
motivos.

O especialista acredita que 
pela familiaridade do coronaví-
rus com outras doenças virais, 
as vacinas provavelmente não 
terão um efeito negativo. Mas, 
por causa da imprevisibilida-
de da covid-19, por enquanto, 
o ideal é seguir as normas da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e continuar praticando o 
distanciamento social.

“Ainda não sabemos o efei-
to para as células reprodutivas 
enquanto a vacina está tra-
balhando no sistema imuno-
lógico,” esclareceu Fernando 
Prado. “Por isso, o processo 
de reprodução assistida tam-
bém deve ser pausado durante 
o período, já que não se sabe 
se os gametas recolhidos po-
derão ser aproveitados. Neste 
momento emergencial, deve-
mos ter paciência e aguardar 
os resultados para os grupos 
específicos. Com tantas pes-
quisas trazendo mais e mais 
informações diariamente, te-
remos logo uma resposta para 
todas estas dúvidas,” finalizou 
o especialista.

A covid-19 intensificou o 
problema da queda capilar, 
bem como o interesse do bra-
sileiro pelo transplante, com 
muita gente aproveitando o 
isolamento para realizar a ci-
rurgia e outros tantos perden-
do cabelo devido ao estresse 
emocional causado pela pan-
demia e, para a surpresa de 
muitos profissionais de Medi-
cina, também pela ação do ví-
rus, de acordo com o cirurgião 

plástico Marcelo Pitchon, da 
Associação Brasileira de Ci-
rurgia da Restauração Capilar 
(ABCRC).

Para se ter uma ideia, foi 
verificado na Itália e também 
no Brasil, que, além da que-
da capilar, de duas a três se-
manas pós-covid-19, alguns 
pacientes ainda têm riscos de 
apresentar dor, ardor, coceira 
e vermelhidão no couro cabe-
ludo. Outro achado é que, ago-

ra, os pesquisadores também 
tentam associar a covid-19 à 
calvície em acometidos pelos 
casos mais graves da doença. 
“Infelizmente ainda não temos 
estatísticas porque essas situ-
ações estão aparecendo ago-
ra. É tudo muito recente, mas 
a experiência em consultório 
aponta que realmente tem ha-
vido um aumento significativo 
nesses tipos de atendimentos 
de contaminados pelo coro-

navírus”, comentou a derma-
tologista e professora da Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF), Maria Fernanda Gavaz-
zoni.

Segundo a médica, os es-
tudos atuais tentam esclare-
cer se, assim como acontece 
na dengue, o coronavírus tem 
capacidade de penetrar no 
folículo capilar e, consequen-
temente, provocar uma perda 
acentuada de fios”, informou.

Queda capilar é um dos efeitos secundários
COVID-19

Considerado o principal 
grupo atingido pela ação no-
civa do novo coronavírus, os 
idosos, mais do que nunca, 
precisam de cuidados espe-
ciais. No entanto, nem sempre 
um familiar pode estar com o 
idoso 24 horas, quando, então, 
é necessário contratar um cui-
dador, profissão esta que está 
sendo muito requisitada nesta 
época de pandemia.

De acordo com a Senior 
Concierge, negócios de impac-
to de prestação de serviços 
para Terceira Idade, houve um 
aumento de 50% nas solicita-

ções de cuidadores de idosos, 
em razão da contaminação 
pelo novo coronavírus.

O grupo de pessoas com 
mais de 60 anos, considerados 
grupo de risco, soma mais de 
75% dos óbitos decorrentes da 
covid-19. A cada 10 vítimas da 
doença, mais de sete são ido-
sos, segundo informações do 
Ministério da Saúde.

Visto que o grupo, quando 
internado precisa de acompa-
nhante, muitas famílias têm 
recorrido aos cuidadores pro-
fissionais para evitar o contá-
gio. “Da metade de dezembro 

o ano passado até aqui, a pro-
cura por nossos serviços au-
mentou como nunca. São ido-
sos em semi UTI, internação 
e até em sua residência, após 
a alta hospitalar”, explicou 
Marcia Sena, fundadora da Se-
nior Concierge. “Esses idosos, 
mesmo em casa, apresentam 
sequelas, como dificuldade 
respiratória e motora e ficam 
esgotados mentalmente pelo 
medo e pelo estado debilita-
do”, revelou. 

Contudo, saiba como esco-
lher um profissional capacita-
do e com práticas humaniza-

das para a função:
Converse com o idoso para 

que ele aceite a presença de 
um desconhecido e, se possí-
vel, acompanhe os primeiros 
dias desse profissional para 
avaliar se fez a melhor esco-
lha. Leve em consideração não 
só a sua opinião, mas também 
a do idoso. Afinal, ele é o prin-
cipal envolvido.

Ao entrevistar um cuida-
dor, peça referências de tra-
balhos anteriores, mesmo que 
em outras funções. Converse 
com conhecidos e peça indica-
ções seguras.

Aumenta procura por cuidadores de idosos devido
aos casos de infecção do novo coronavírus

CONTRATAÇÃO
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Esta cerquilhense, formada em Direito e apaixonada por Concursos Públicos, durante o início da pandemia escreveu seu livro número 1

Pâmela Souza lança o seu primeiro romance
ENTREVISTA

A escritora Pâmela Campos 
de Souza é nascida em Cerqui-
lho, em 21 de abril de 1994, 
da união de Neusa Pedrozo de 
Campos Souza e Evanildo Fer-
nandes de Souza. Fez o Ensino 
Fundamental no Sesi e o Ensi-
no Médio na escola “Arthur da 
Silva Bernardes”. 

Embora seja formada pela 
Faculdade de Direito de Itu, 
não exerce a Advocacia. Pâ-
mela trabalha como agente de 
cuidados infantis na Creche 
“Alice”, em Laranjal Paulista, e 
também se dedica à escrita e 
aos concursos públicos.

NF - Você é formada em 
Direito desde 2016, mas nun-
ca exerceu a profissão de ad-
vogada. Pode contar por quê?

PÂMELA - Na época em 
que cursei Direito, cheguei a 
pensar em seguir na seara da 
Advocacia, mas, pouco depois 
do terceiro ano da faculdade, 
já comecei a me interessar bas-
tante pela área de concursos 
públicos. Mesmo sabendo que 
não era o que eu queria como 
profissão, prestei a prova da 
OAB em 2020 e passei de pri-
meira, pois sabia que, talvez, 
precisaria desta aprovação 
para algum cargo mais tarde. 
Cheguei a fazer diversas entre-
vistas, mas em todas senti que 
aquele não era o meu destino.

NF - Quando percebeu que 
o seu caminho eram os con-
cursos públicos? É verdade 
que você já foi aprovada em 
Educação e também para um 
cargo da Polícia Civil e do De-
tran-SP?

PÂMELA - Comecei a pres-
tar concursos públicos em 
2017. Tentei um dos mais 
concorridos do Estado para o 
Tribunal de Justiça e não con-
segui por pouco. Depois disso, 
os concursos estaduais fica-
ram extremamente parados e 
eu tentei o concurso municipal 
de Laranjal Paulista, que nada 
tem a ver com a minha área. 

Mas como eu precisava, fui 
trabalhar na creche e, acredite, 
exercer esta função foi e conti-
nua sendo uma das melhores 
experiências da minha vida, 
pois permitiu que eu adqui-
risse conhecimentos que me 
tornaram uma pessoa melhor. 

Simplesmente amo o que 
faço hoje. Mas quer saber se 
recebi críticas? Sim, infinitas! 
Mas nunca me deixei abater. 
Continuei nos estudos e, logo 
depois, passei no Concurso 
Público da Polícia Civil para o 
cargo de agente de telecomu-
nicações policiais. 

Por conta da demora em 
todas as fases do concurso, 
nesse tempo também passei 
para o Detran-SP, que tem me-
lhor remuneração e, no qual, 
minha vaga é em Tietê. Decli-
nei da vaga para a Polícia Civil 
em prol do Detran, mas, infe-
lizmente, a pandemia adiou a 
minha convocação. 

NF - A partir de qual mo-
mento ficou claro que a escri-
ta era o seu grande propósito 
de vida?

PÂMELA - Sempre amei es-
crever histórias, mas foi no En-
sino Fundamental que come-
cei a escrever ficções malucas, 
tendo meus próprios amigos 
como personagens principais. 
Na época, costumava ler para 
eles o que havia escrito duran-
te o fim de semana no interva-
lo das aulas da segunda-feira. 
Lembro-me que eles se diver-
tiam demais com os relatos. 

Daí, por volta dos 14 anos, 
escrevi um romance, o qual 
nunca publiquei, mas que, por 
ser escrito à mão, acabou se 
perdendo entre mudanças. Re-
cordo-me que o título dele era 
algo assim: “Quimicamente 
apaixonada” e contava a histó-
ria de uma adolescente apai-
xonada por seu professor de 
Química. Algumas professo-
ras, na época, chegaram a ler 
o texto original e disseram que 
eu tinha potencial. Levei cada 

uma dessas palavras dentro de 
mim e, hoje, elas fazem todo 
sentido.

NF - A pandemia da co-
vid-19 lhe permitiu realizar 
qual projeto e como se deu 
esta criação?

PÂMELA - Com a pande-
mia, fui obrigada a permane-
cer em casa sem trabalhar por 
pouco mais de três meses. Nos 
10 primeiros dias, para ser 
mais exata, já estava entedia-
da. Naquele momento, decidi 
que precisava fazer algo para 
ocupar a mente. Em uma tar-
de, abri o Word e, assim do 
nada, comecei a escrever a 
história. Logo, eu já tinha o 
primeiro capítulo com quase 
todos os personagens da mi-
nha trama apresentados. Não 
me pergunte de onde surgiu a 
ideia, porque eu simplesmente 
não sei responder. Ela só saiu!

Com o passar dos dias, fui 
escrevendo mais. Às vezes, 
voltava, corrigia algo, mudava 
alguma informação, mas sem-
pre dava continuidade aos ca-
pítulos. Quando dei por mim, 
o livro estava pronto. Foi algo 
estranho e mágico ao mesmo 

tempo. 

NF - A obra “Até Que Você 
Se Lembre”, criada na pande-
mia, trata de que assunto? 

PÂMELA - Este livro conta 
a história de um amor ingênuo 
e puro entre dois melhores 
amigos de infância. Apesar de 
contada em terceira pessoa, a 
história é mais voltada para a 
visão da Catharina (persona-
gem principal) do que para a 
de Vicente, seu melhor amigo.

Catharina o ama há tem-
pos, mas não tem coragem de 
revelar este sentimento por 
medo de perder a amizade de 
anos. Quando, finalmente, ela 
resolve contar, um acidente 
acontece e Vicente, após um 
coma, acorda sem memória da 
sua vida pregressa, inclusive 
da intensa amizade com Ca-
tharina. 

Apesar de ser uma com-
pleta estranha para o rapaz, 
com o passar dos dias ela se 
aproxima de Vicente com o 
intuito de ajudá-lo na recupe-
ração, porém, um sentimento 
genuíno começa a se formar 
no coração do rapaz. Assim, 
Catharina não consegue evitar 

a aproximação do seu grande 
amor e se entrega a essa nova 
experiência.  

A pergunta que eu deixo 
para o puro deleite do leitor 
é: será que, quando Vicente 
recuperar a memória, ele se 
lembrará de Catharina como 
seu grande amor ou somente 
como a amiga de antes? 

Uma curiosidade sobre 
este meu livro é que a maioria 
dos personagens tem nomes 
de pessoas importantes na mi-
nha vida a começar pelo casal 
principal. Catharina é o nome 
da minha avó materna e Vicen-
te, do meu avô paterno. Além 
disso, estes são os nomes que 
eu quero dar aos meus filhos, 
quando for mãe. 

NF - O que são e por que 
optou pelos canais de publi-
cação por demanda? Qual é a 
explicação deles serem apon-
tados como alternativa para 
escritores iniciantes?

PÂMELA - Os canais de 
publicação por demanda são 
prestadoras de serviço inde-
pendentes que fazem a vez 
de editoras. Geralmente, eles 
não cobram valor algum para 
a publicação em suas platafor-
mas e, a cada exemplar vendi-
do, somente cobram o valor 
da mão de obra utilizada, já 
agregada ao preço do produto. 
Desta forma, o autor ou seu 
leitor poderá requisitar a rea-
lização de somente um exem-
plar, se assim desejar, e o site 
fará a impressão e o envio do 
mesmo.

Este sistema auxilia mui-
to um escritor iniciante que, 
por conta do valor alto de im-
pressão das grandes e médias 
editoras, não tem capacidade 
financeira para realizar uma 
grande tiragem. O mínimo, 
geralmente, é de 50 exempla-
res. É claro que também há 
contras nesta história. Por ser 
uma publicação por demanda, 
o valor do trabalho é encareci-
do. Minha obra, por exemplo, 

é considerada grande (423 pá-
ginas) e, em um dos primeiros 
sites em que a publiquei (Clube 
de Autores), seu valor chegou 
próximo de R$60 sem o frete. 
Tive muita dificuldade em ven-
dê-la por esse fator. 

Há alguns dias, encontrei 
um outro site chamado Uiclap 
e consegui publicar o livro 
pelo valor de R$36,33, sem o 
frete. Então, ficou bem mais 
acessível e vai ajudar a melho-
rar as minhas vendas. 

NF - Qual é a proposta do 
“Até Que Você Se Lembre” e 
como faz quem quiser ler? 

PÂMELA - A proposta é le-
var ao leitor uma leitura fluida 
e relaxante, que o transporte 
da sua realidade para uma his-
tória de amor doce, com algu-
mas intrigas, lições de vida. 

O livro “Até Que Você Se 
Lembre” está disponível em 
formato digital, ou seja, e-book 
na Amazon por R$10,08, e 
impresso pelo site Uiclap por  
R$36,33.

NF - Quais são suas proje-
ções para sua vida de escri-
tora e qual feedback espera 
receber dos leitores do livro 
“Até Que Você Se Lembre”?

PÂMELA - Quero registrar 
que pretendo, ainda neste ano, 
lançar um segundo livro, sen-
do este outro romance. A ideia 
é dar continuidade à história 
de Catharina e Vicente, meu 
casal principal. Esta nova obra 
já tem um título e, ainda, está 
bem no começo. Espero ter 
tempo para terminá-la logo. 

Quanto aos feedbacks so-
bre “Até Que Você Se Lembre”, 
estou muito feliz com todos 
os recados recebidos por meio 
das minhas redes sociais. Mui-
tas pessoas que já o leram, 
só me trazem elogios. Jamais 
imaginei que minha escrita po-
deria tocar tanto o coração das 
pessoas e essa, com certeza, 
é a maior gratificação que eu 
posso receber.

Divulgação

“Até Que Você Se Lembre” pode ser adquirido 
pelos sites da Amazon e do Uiclap
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Segundo o secretário, é fundamental que os munícipes conheçam as ideias e os desafios de cada secretaria do Poder Executivo Tieteense

ENTREVISTA

Paulo Fuza propõe acompanhamento das ações

Nesta edição, tem início 
a série de entrevistas com o 
novo Secretariado do prefeito 
de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB), 
que, neste segundo governo, 
sofreu alterações com o obje-
tivo de dar um novo fôlego e 
mais dinamismo aos trabalhos 
do Poder Executivo em prol do 
município e da população.

Formado pela Faculdade de 
Direito de Itu desde o ano de 
1986, o secretário de Adminis-
tração e Modernização, Paulo 
Luiz Fuza, é pós-graduado em 
Administração Financeira pela 
Universidade Metodista de Pi-
racicaba (Unimep) e tem Mas-
ter in Business Administration 
(MBA) em Gestão de Empresas 
pela Fundação “Getúlio Var-
gas” (FGV). 

Paulo Luiz Fuza cursou o 
Ensino Médio e o Técnico em 
Contabilidade pela Escola Téc-
nica de Comércio “Professor 
Franklin Augusto Moura Cam-
pos” e Técnico em Mecânica 
pela Escola Técnica “Dr. Nel-
son Alves Vianna”. 

Atuou, ainda, como supe-
rintendente regional de varejo 
do Banco Nossa Caixa, no perí-
odo de 1984 a  2009, e do Ban-
co do Brasil, de 2009 a 2016, 
bem como trabalhou como 
gerente de agência das cidades 
de Tietê, Tatuí, São Caetano do 
Sul, São Paulo, Campinas, Li-
meira e Piracicaba. 

Na Superintendência, por 
exemplo, atendeu as regiões 
de Presidente Prudente, So-
rocaba, Mogi Guaçu, Limeira, 
Araraquara, Piracicaba e Rio 
Claro.

Na entrevista a seguir, Pau-
lo Luiz Fuza dará detalhes so-
bre a oportunidade de estar 
frente à Secretaria Municipal 
de Administração e Moderni-
zação da Prefeitura de Tietê.

NOSSA FOLHA - Como é 
comandar a Secretaria Mu-
nicipal de Administração e 
Modernização no governo 
do prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB)? E, hoje, quais são os 
três maiores desafios da pas-
ta e por quê?

PAULO FUZA - Primeira-
mente, cumpre apresentar os 
departamentos que integram 
a Secretaria de Administração 
e Modernização, também cha-
mada de SAM:
I - Departamento de Licitações;
II - Departamento de Compras;
III - Departamento de Tecnolo-
gia da Informação;
IV - Departamento de Almoxa-
rifado;
V - Departamento de Folha de 
Pagamento;
VI - Departamento de Avalia-
ção Funcional;
VII - Departamento de Gestão 
de Pessoas.

Diante dessas informações, 
pode-se observar que, dentre 
as inúmeras funções, cabe à 
SAM a valorização dos servido-
res municipais, considerando 
o trabalho e a função de cada 
um, para que a Prefeitura cum-
pra, corretamente, com suas 
obrigações e deveres legais.

Também cabe à SAM zelar 
pelo almoxarifado para que 
este seja enxuto, sem excesso 
de componentes, e que tenha 

os materiais necessários dis-
poníveis para emergências 
ou não, bem como para que 
possua funcionamento ágil e 
eficaz.

Ademais, todos os proces-
sos realizados pela Secretaria 
em voga, como os licitatórios e 
os de compras, têm critérios e 
sequências lógicas e jurídicas 
a serem, devidamente, segui-
dos, baseando-se, claro, na le-
gitimidade e na legalidade, que 
geram grande preocupação e 
dedicação de toda a equipe da 
SAM, composta por 47 profis-
sionais qualificados e de ótima 
performance. Afinal, se assim 
não for, todo o procedimento 
torna-se ilegítimo e ilegal.

Ressalto que, de todos os 
processos executados pela 

SAM, são prestadas contas ao 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-SP), sob res-
ponsabilidade de responder-
mos juridicamente aos crimes 
contra a administração públi-
ca, aos crimes contra o patri-
mônio público, aos crimes de 
responsabilidade fiscal, aos 
crimes contra a fé pública, aos 
crimes de improbidade admi-
nistrativa, entre inúmeros ou-
tros.

Diante de tantas exigên-
cias, posso afirmar que um 
dos desafios de comandar a 
Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Modernização é um 
trabalho árduo, de grande res-
ponsabilidade e de muita com-
plexidade, pois, além de velar 
por todos os departamentos 

supramencionados, também 
compete à SAM o acompanha-
mento e a intercessão perante 
as demais secretarias existen-
tes, seja para questões relati-
vas a compras, requisição de 
materiais e equipamentos, 
salários, encargos sociais, pla-
no de saúde, auxílio refeição, 
além de toda parte relativa à 
Tecnologia de Informação (TI), 
extremamente necessária nos 
dias atuais.

Afirmo, inclusive, que o 
principal desafio que estamos 
enfrentado, há 18 meses, é a 
transformação e moderniza-
ção de toda a Administração 
Municipal para que ela seja di-
gital, ou seja, interligada pela 
Tecnologia de Informação, 
pois tanto os processos, como 
memorandos e consultas, são 
extremamente burocráticos, 
feitos em papel e assinados 
manualmente.

Além destes desafios en-
frentados, também temos que 
se atentar à manutenção da 
transparência, da ética e da 
legalidade dentro de nossos 
processos, cultura extrema-
mente presente e propagada 
diariamente pela atual gestão.

NOSSA FOLHA - Quais 
são as medidas prioritárias e 
quais poderão ser adotadas 
neste ano de 2021?

PAULO FUZA - Por tratar-
-se de uma Secretaria de Ad-
ministração e Modernização, 
como seu próprio nome apon-
ta, suas principais prioridades 
são a rapidez nos processos de 
sua competência, bem como a 

sua atualização fulltime, já que 
não podemos perder tempo al-
gum. Portanto, esta é a minha 
intenção e a de toda a equipe 
para esta nova gestão, no perí-
odo de 2021/2024.

NOSSA FOLHA - Quais 
qualidades ajudarão a lide-
rar e alcançar os resultados 
diferenciados e satisfatórios 
na Secretaria pelos próximos 
anos?

PAULO FUZA - Acredito 
que as pessoas que nos auxi-
liam precisam aderir às nossas 
ideias, assim trabalharão em 
sinergia e, consequentemen-
te, o sucesso será garantido. 
Concluído isto, creio que o 
essencial para alcançarmos os 
objetivos desta gestão munici-
pal será o trabalho em equipe, 
realizado por pessoas bem 
intencionadas e tecnicamente 
preparadas.

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais:

PAULO FUZA - Parabenizo 
a direção do jornal Nossa Fo-
lha pela iniciativa e por dar a 
oportunidade aos munícipes 
de conhecer as nossas ideias, 
comprometimentos e desa-
fios, além de nossa vontade de 
fazer o bem para a nossa terra 
querida.

Aproveito esta oportuni-
dade para propor que façam 
um acompanhamento da nova 
gestão, seja ele mensal, bimes-
tral, trimestral ou em qualquer 
outra frequência, para terem 
conhecimento das realizações 
de cada secretaria.

Paulo Luiz Fuza é pós-graduado em 
Administração Financeira

Divulgação PMT

Prefeitura de Tietê divulga roteiros de coletas
LIMPEZA PÚBLICA

Para colaborar com a lim-
peza do município, a Prefei-
tura de Tietê, através da Se-
cretaria Municipal de Serviços, 
divulgou nas redes sociais os 
Roteiros de Coleta Seletiva e 
de Coleta Mensal de Podas e 
Limpeza de Quintais. 

O cronograma é realizado 
de segunda a sexta, com início 
às 7 horas e, para mais infor-
mações, a Secretaria Municipal 
de Serviços disponibilizou o 
telefone (15)3282-4700. 

CONQUISTA - Conforme 
divulgado pela Prefeitura na 
semana passada, a Secretaria 
de Serviços adquiriu uma má-
quina trituradora de galho, a 
qual é acoplada a uma caçam-
ba basculante, e permite que 
os resíduos orgânicos sejam 
convenientemente descarta-
dos, já de forma compacta, 
durante o recolhimento do 
material.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Serviços, Luís 
Gonzaga Carniel, a máquina 
tem capacidade de trituração 
de galhadas e arbustos intei-
ros, além de troncos de até 230 
mm de diâmetro. Também es-
clareceu que a trituradora de 
galho é ideal para a limpeza de 
áreas urbanas, já que possui 
engate para reboque de fácil 
transporte e circulação dentro 
da cidade, e facilitará o proces-
so de recolhimento e descarte 
de resíduo, dinamizando o tra-
balho.

Fotos divulgação PMT

Vereador Marcio Garpelli 
sugere redução de salários

LARANJAL PAULISTA

No município de Laranjal 
Paulista, na segunda, 25 de ja-
neiro, o vereador Marcio Gar-
pelli (MDB) protocolou dois 
Projetos de Lei Complemen-
tar (PLCs), que estabelecem a 
redução de 70% nos salários 
dos vereadores, prefeito, vice, 
secretários e chefe de gabinete 
durante o período em que fi-
car suspensa qualquer ativida-
de comercial, industrial, fabril 
e empresarial.

“Se existem protocolos, 
porque não manter aberto o 
comércio, ampliando o aten-
dimento, ampliando e refor-
çando a fiscalização e punindo 
apenas aqueles que descum-
prirem o protocolo? Já pode-
riam e deveriam ter criado um 
canal de denúncias para a po-
pulação”, revelou Garpelli nas 
redes sociais.

Ainda segundo o vereador, 

se é para fazer sacrifícios, que 
os políticos sejam os primei-
ros, pois foram eleitos para 
representar a população e dar 
o exemplo.

A ideia é que os políticos 
recebam 70% menos 

durante a suspensão das 
atividades econômicas

 LP Informativo

Governo do Estado anuncia
o cancelamento do Carnaval

PONTO FACULTATIVO

Para conter o avanço do 
novo coronavírus, o Governo 
de São Paulo cancelou o ponto 
facultativo do Carnaval deste 
ano, com a recomendação que 
os municípios procedam da 
mesma forma. 

O anúncio foi feito no iní-
cio da tarde hoje, 29 de ja-
neiro, pelo governador João 
Doria (PSDB). “O Governo de 
São Paulo, assim como a Pre-
feitura da capital, cancelou o 
ponto facultativo do Carnaval. 
Portanto, não teremos feriado 
de Carnaval em todo o Esta-
do. Essa é a recomendação do 
Centro de Contingência para, 
com isso, manter sob controle 
a expansão da pandemia”, afir-
mou João Doria.

O secretário estadual de 
Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, informou que 
as Prefeituras têm autonomia 

para tomar a decisão, mas 
orientou que sigam a recomen-
dação do Governo Estadual.

“O Governo do Estado to-
mou esta decisão por enten-
der que, pela saúde, é o mais 
correto para seguir com esse 
arrefecimento da evolução da 
pandemia no Estado. É um 
ponto facultativo, portanto, o 
Governo do Estado, tomando 
essa decisão, as Prefeituras 
também têm essa prerrogativa 
no que tange os serviços mu-
nicipais. A Prefeitura de São 
Paulo já tomou essa decisão, 
e a nossa recomendação é que 
sigam essa prerrogativa da ci-
ência de Medicina”, disse o se-
cretário estadual.

Até o fechamento desta 
edição, apenas a Prefeitura de 
Jumirim tinha informado so-
bre os pontos facultativos nos 
dias 15 e 16 de fevereiro.

Inscrições para o curso 
LabJovem acabam amanhã

OPORTUNIDADE

A Subsecretaria da Juven-
tude, órgão vinculado à Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR), firmou mais 
uma parceria com a rede de 
conhecimento e oportunidade 
Inspirando Jovens (IJS) e abriu 
as inscrições para a segunda 
turma do curso de autoconhe-
cimento LabJovem. 

A formação online e 100% 
gratuita é destinada aos jo-
vens de 15 a 29 anos que 
procuram qualificação para 
o mercado de trabalho e para 
exercer uma profissão. O obje-
tivo é capacitar o jovem pro-
fissionalmente através de um 
planejamento consolidado, 
que utiliza metodologias de 
trabalho, como videoaulas e 
ferramentas online.

As inscrições estão aber-
tas até este sábado, 31 de ja-
neiro, e podem ser realizadas 

pelo https://materiais.inspi-
randojovens.com.br/lab-gov.

Após a inscrição, o jovem 
receberá por e-mail a valida-
ção da sua matricula e todas 
as informações sobre o curso. 
O curso poderá ser iniciado 
em seguida. Ao todo, serão 
disponibilizadas três aulas e 
quatro ferramentas de auto-
conhecimento. 

O encerramento ocorrerá 
por meio de transmissão de 
uma live, ao vivo, pelo canal 
oficial da SDR no YouTube, 
na quinta, 4 de fevereiro, às 
18 horas, com a participação 
do subsecretário da Juventu-
de, Luiz Oliveira, e do CEO 
do Inspirando Jovens, Victor 
Haruo.

Todos os participantes 
das aulas e da sessão online 
receberão certificado de par-
ticipação emitido pelo IJS.



No fatídico episódio de 30 de janeiro de 1948, morreram Nestor Falcim, Luiz Urso, Gabriel Vieira da Cruz e Carlos Sebastiani

MEMÓRIA

Explosão que abalou Cerquilho completa 73 anos
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Fotos acervo Deraldo Rodrigues e Cesare Boni
Há 73 anos, a Cerquilho 

Distrito vivia um dos fatos 
mais marcantes de sua histó-
ria. Era 30 de janeiro de 1948, 
quando um vagão de trem, 
estacionado no pátio da Esta-
ção Ferroviária da Sorocaba-
na, carregado com dinamite, 
explodiu e matou quatro pes-
soas, além de ferir outras 36 e 
destruir dezenas de casas do 
pequeno “Cercado”.

Na época, Cerquilho, distri-
to de Tietê, contava com 2.518 
habitantes e, nas proximida-
des da Estação da Estrada de 
Ferro Sorocabana (EFS), utili-
zada para manobras e carre-
gamentos de vagões de carga, 
havia apenas 10 ruas: Doutor 
Soares Hungria, Doutor Cam-
pos, João Gaiotto, Ângelo Luvi-
zotto, João Audi, Bento Souto, 
Antonio Costa Magueta, São 
José, Carlos de Campos e do 
Matadouro (atual avenida Bra-
sil).

A HISTÓRIA - Em 27 de 
janeiro de 1948, um trem de 
carga chegou à estação no 
período da tarde. Em um dos 
vagões estavam cerca de cin-
co mil quilos de explosivos. 
Este trem ficaria no pátio até 
o dia seguinte, mas a Superin-
tendência Regional da compa-
nhia férrea decidiu manter os 
vagões no local por mais 48 
horas.

Na época, o então chefe 
da estação, João de Castro, 
tentou alertar para o perigo 
de uma explosão, mas não foi 
ouvido pelos superiores, que 
ignoraram a norma da compa-
nhia que limitava em 12 horas 
o tempo de permanência de 
carregamentos perigosos no 
pátio da estação.

Sob o calor de quase 38 
graus, o trem permaneceu 
estacionado por aproximada-
mente 72 horas. Exatamente 
às 16h15 de 30 de janeiro de 
1948, o vagão explodiu e pro-
vocou grande estrago no lo-
cal. Tanto que o barulho pôde 

ser ouvido a quilômetros de 
distância. Dezenas de casas 
foram destruídas sem que as 
pessoas soubessem o que es-
tava ocorrendo.

De acordo com Benedito 
Morato, na época subdelegado 
de Cerquilho, todos saíram das 
residências aflitos pedindo so-
corro. Estação e todas as cons-
truções em um raio de 150 
metros foram completamente 
destruídas. Neste fatídico dia, 
morreram Nestor Falcim, Luiz 
Urso, Gabriel Vieira da Cruz e 

Carlos Sebastiani.
Em razão dos trilhos esta-

rem inteiramente danificados, 
o tráfego de trens entre a cida-
de de São Paulo e o interior do 
Estado Paulista ficou suspen-
so. Entre lágrimas e tristezas, 
os “bravos cerquilhenses” uni-
ram-se para recuperar o que 
sobrou nos escombros. 

Esta notícia espalhou-se ra-
pidamente e mereceu destaque 
nos veículos de comunicações 
mais importantes da época. O 
“Repórter Esso” chegou a di-

vulgar número exagerado de 
mortos e casas destruídas. Jor-
nais de grande circulação rela-
taram diversas versões para o 
episódio sinistro, entre elas, a 
de que a explosão tratava-se de 
um atentado político contra o 
então governador Adhemar de 
Barros, que passaria por Cer-
quilho na referida data, mas 
adiou a viagem. Chegou-se a 
comentar até que o suposto 
atentado era para ocorrer na 
vizinha Boituva, patrocinado 
por inimigos do governador.

Na época, uma equipe da 
Polícia Técnica foi enviada 
para Cerquilho e, depois de 
dias de investigação, concluiu-
-se que, no vagão, também ha-
via fogos de artifício, que aca-
baram  detonados pelo forte 
calor e serviram como estopim 
para os explosivos.

Como ficou comprovado 
que a explosão ocorreu por 
negligência da Estrada de 
Ferro Sorocabana, o então go-
vernador Adhemar de Barros 
decidiu ressarcir todos os pre-

juízos e liberou verba de 10 
milhões de cruzeiros antigos 
para a reconstrução de Cerqui-
lho, o que demorou cerca de 
sete meses. 

No mesmo ano, veio a 
emancipação da cidade com o 
slogan “Aqui o Trabalho Ven-
ce” (Hic Labor Vincit).

(Colaboração e pesquisa 
do escritor e poeta Deraldo 
Rodrigues, falecido em 26 de 
dezembro de 2015, na Santa 
Casa de Tietê, aos 63 anos)
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Matrículas online seguem 
até 26 de fevereiro

PROJETO GURI

O Projeto Guri estará com 
matrículas abertas online para 
novos alunos até 26 de feve-
reiro. No Estado de São Paulo, 
são 18.271 vagas para 30 cur-
sos gratuitos de música para 
crianças, adolescentes e jovens 
de seis a 18 anos incompletos. 

As aulas terão início na 
segunda, 1º de fevereiro, e, in-
dependentemente do retorno 
presencial, todos terão acesso 
às aulas e atividades pela pla-
taforma de ensino a distância. 

Para fazer a inscrição, o 
responsável deve acessar o 
link projetoguri.org.br/matri-
cula2021 e preencher as se-
guintes informações: identida-
de do aluno (nome completo, 
data de nascimento e número 
do RG ou Certidão de Nasci-

mento); endereço; informar se 
pertence ao grupo de risco da 
covid-19 (colocar sim ou não); 
se possui deficiência auditiva 
(colocar sim ou não); telefone 
para contato, com DDD (opcio-
nal); e-mail (opcional); escola 
em que estuda; identidade do 
responsável (nome comple-
to, número do RG, telefone 
e e-mail); informar o polo e 
o curso de interesse (1ª e 2ª 
opção) e ler (assinalar ciência) 
nos avisos de autorização do 
uso de imagem e Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD).

Vale lembrar  que, no mo-
mento da matrícula, o sistema 
carregará os polos com cursos 
disponíveis para a idade infor-
mada, respeitando a faixa etá-
ria de ingresso em cada turma.

TJ-SP suspende as aulas presenciais; Governo recorrerá

DECISÃO

Ontem, 28 de janeiro, por 
meio da juíza de Direito Simo-
ne Gomes Rodrigues Casoretti 
através de liminar, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ-
-SP) determinou a suspensão 
da volta das aulas presenciais 
em escolas públicas (estadu-
ais e municipais) e privadas 
em cidades que estejam nas 
Fases Vermelha e Laranja do 
Plano São Paulo, que cuida da 
retomada econômica durante 
a pandemia do novo corona-
vírus. 

Diante da notícia, o Go-
verno do Estado de São Pau-
lo anunciou que recorrerá da 
decisão, porém, revelou que 
ainda não foi notificado e, por-
tanto, mantém o cronograma 
de retorno para 8 de fevereiro 
em relação às atividades que já 

estão em desenvolvimento.
A juíza Simone Gomes Ro-

drigues Casoretti explicou que 
o Decreto Estadual 65.051, de 
13 de julho de 2020, determi-
na que os exercícios de apoio 
escolar só poderiam ser reto-
mados em cidades que esti-
vessem fora das fases mais 
restritivas de controle do novo 
coronavírus. Disse, ainda, que 
“não havia sido elaborado um 
plano de ação contemplando 
estudo sanitário baseado em 
evidências técnico-científicas 
e dados socioeconômicos, geo-
gráficos, políticos e culturais”.

Em um primeiro momento, 
o regresso era obrigatório para 
todos que não estivessem no 
grupo de risco da doença, po-
rém, posteriormente, o gover-
no voltou atrás e afirmou que 

a volta seria facultativa duran-
te as fases de maior restrição.

Para a retomada das aulas, 
a Secretaria Estadual de Educa-
ção adquiriu insumos de pro-
teção para alunos e servidores, 
como 12 milhões de máscaras 
de tecido, mais de 440 mil 
protetores faciais de acrílico, 
10.740 termômetros a laser, 
10 mil totens de álcool gel, 221 
mil litros de sabonete líquido, 
78 milhões de copos descar-
táveis, 112 mil litros de álcool 
gel, 100 milhões de rolos de 
papel toalha e 1,8 milhão de 
rolos de papel higiênico.

ENSINO REMOTO - Em 
Cerquilho, o início do ano le-
tivo na Rede Municipal de En-
sino será em formato remoto, 
segundo divulgado pela Secre-
taria Municipal de Educação 

e Cultura nesta semana. O 
começo das aulas, segundo o 
cronograma, ocorrerá na sex-
ta, 5 de fevereiro. 

Conforme ocorrido du-
rante o ano letivo de 2020, os 
alunos das escolas municipais 
deverão acessar a Plataforma 
Iônica. Já os pais dos alunos 
recém-chegados na Rede Mu-
nicipal de Ensino e nas escolas 
deverão buscar os novos aces-
sos, juntamente à direção da 
unidade escolar escohida. 

Já as aulas na modalidade 
híbrida, ou seja, parte presen-
cial e parte remota, estão pre-
vistas para o próximo mês de 
março, com regulamentos e 
normas específicas a serem di-
vulgadas em breve e que deve-
rão ser seguidos por todos os 
envolvidos.

Iniciativa garantirá a professores e alunos a utilização individualizada de um tablet para aprendizado em sala de aula e em casa também

Assinado decreto do Programa de Inclusão Digital
EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Acabam hoje as inscrições 
para processo seletivo

VICE-DIRETOR E COORDENADOR

Encerra-se hoje, 29 de ja-
neiro, o prazo para se inscre-
ver no processo seletivo para 
o cargo de vice-diretor e coor-
denador de escolas municipais 
de Cerquilho.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultu-
ra, há vaga de vice-diretor nas 
Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental (Emefs) “Lui-
gi Luvizotto”, “João Toledo”, 
“Adelaide Tozi”, “Marina Bor-
denale Pilotto Gaiotto”, “Yo-
landa Biagioni Camargo e “Lui-
za (Eliza) Gaiotto Corradi”. 

Para o posto de coordena-
dor, estão disponíveis vagas 
nas Emefs “Luigi Luvizotto”, 
“João Toledo” e “Artur Gaiot-
to” e nas Escolas Municipais de 

Educação Infantil (Emeis) “On-
dina Módolo Doriguello”, “Pa-
dre Artur Silveira”, “Vereadora 
Albertina Audi de Almeida No-
bre” e “Pierina Gaiotto”. 

As inscrições ocorrem na 
unidade escolar preterida pelo 
candidato. 

A escolha do vice-diretor 
de escola é de competência do 
diretor de escola, que deverá 
submetê-lo à prévia aprova-
ção  do Conselho de Escola. Já 
a designação do coordenador 
terá validade de um ano, após 
aprovação da comunidade es-
colar, tendo direito a concor-
rer a novo processo eletivo.

Mais informações podem 
ser solicitadas pelo telefone 
(15)3384-8333.

Em Tietê, na sexta, 22 de ja-
neiro, o prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) e a secretária municipal 
de Educação, Nilza Bernardo 
Coutinho, assinaram o Decre-
to Municipal 6.870/2021, que 
oficializou a criação do Pro-
grama de Inclusão Digital nas 
Escolas Municipais. 

Este novo programa educa-
cional garantirá aos profissio-
nais de carreira do Magistério 
e aos alunos do último ano da 
Educação Infantil Obrigatória, 
do Ensino Fundamental e da 
Educação Especial a utilização 
individualizada de tablet com 
software lúdico de gamifica-
ção, específico para cada nível 
de ensino. A ideia é respeitar 
o currículo escolar, de acordo 
com as diretrizes da Base Na-
cional Comum Curricular.

A normativa, segundo in-
formou a Prefeitura, assegura 
às unidades escolares a neces-
sidade da perfeita conexão de 
internet para que os tablets 
possam ter, quando utiliza-

dos, a funcionalidade ideal, 
além de um dispositivo especí-
fico de rastreamento em cada 
equipamento.

O programa dispõe tam-
bém sobre o uso dos am-
bientes escolares, até então, 
destinados como Laboratório 
de Informática, que deverão 
ser adequados para receber o 

acervo das Bibliotecas Escola-
res, que ficarão mais atrativas 
para os educandos na práti-
ca do estudo, da leitura e da 
pesquisa, com a presença dos 
computadores que serviam 
às atividades de laboratório e, 
agora, passarão a ser instru-
mento do ambiente de leitura 
e pesquisa dos educandos.

A regra editada também 
prevê que os tablets sejam uti-
lizados pelos alunos, em suas 
residências, para atender ao 
Programa Municipal de Ensino 
em Casa, criado em 2020 por 
conta da pandemia. Esta dis-
ponibilidade ocorrerá median-
te a responsabilização quanto 
ao cuidado e a guarda dos 
equipamentos.

De acordo com a secretária 
Nilza, o objetivo do Programa 
de Inclusão Digital nas Esco-
las Municipais em relação aos 
profissionais do Magistério, é 
o de incentivar o uso dos equi-
pamentos para a realização de 
formação e reuniões coletivas 
fora do ambiente escolar.

NOVIDADE - Nesta sema-
na, a Prefeitura de Tietê anun-
ciou a criação do seu canal 
pelo YouTube e, na estreia do 
programa Café com o prefeito, 
o convidado foi o secretário 
municipal de Saúde e Medicina 
Preventiva em exercício, Pedro 
de Paludeto Pasin.

Segundo o prefeito, a iniciativa é inédita 
nas escolas públicas municipais

Divulgação PMT



A primeira remessa de va-
cinas contra a covid-19 rece-
bidas pelo município de Tietê, 
por meio do Governo do Es-
tado de São Paulo, esgotou-se 
na quarta, 27 de janeiro. Na 
referida data, além da Corona-
Vac, também houve a entrega 
de 310 doses da vacina de Ox-
ford, utilizada na sequência do 
público imunizado no ginásio 
de esportes “Acácio Ferraz”.

Até a manhã de hoje, 29 de  
janeiro, o Vacinômetro Tietê 
somava 490 doses ministradas 
aos cidadãos da área da saúde, 
imunizados em uma primeira 
etapa, seguindo rigorosamen-
te o protocolo estadual.

De acordo com a Prefeitu-
ra de Tietê, os profissionais 
da Rede Pública e Particular, 
classificados em sua militân-
cia na área da Saúde, para a 
imunização contra a covid-19 
é de 1.113 cidadãos, dos quais 
490 já foram imunizados e 

260 aguardam, segundo a Se-
cretaria Municipal da Saúde e 
Medicina Preventiva. 

Para perfazer 100% da de-
manda dos profissionais que 
atuam na área da Saúde, no 
grupo prioritário do Plano 
São Paulo de Imunização, Tie-
tê precisa receber, ainda, 363 
novas doses. Concluída esta 
primeira etapa, este mesmo 
grupo prioritário de trabalha-
dores da Saúde, conforme pre-
vê o Calendário de Imunização 
do Plano São Paulo, receberão 
a segunda dose a partir de 15 
de fevereiro.

“Importante salientar que, 
até o momento, a vacinação 
atende o calendário do Pro-
grama Estadual, que prevê a 
conclusão da imunização, em 
primeira dose, para os pro-
fissionais que trabalham com 
Saúde. Em seguida, entrará 
o segundo público-alvo, que 
são os cidadãos maiores de 75 

anos, com a vacinação prevista 
para começar em 8 de feverei-
ro”, disse o secretário interino 

Pedro de Paludeto Pasin.
EM CERQUILHO - Segun-

do informou a Prefeitura de 

Cerquilho, as primeiras 400 
doses das vacinas contra a 
covid-19 chegaram na quarta, 
20 de janeiro, e, inicialmente, 
imunizaram os trabalhadores 
atuantes na linha de frente, 
que atendem exclusivamente 
os pacientes da covid-19 na 
Unidade Básica da Saúde da 
Vila São José e na Santa Casa 
de Misericórdia. 

Na sequência, foi a vez 
de imunizar a equipe médi-
ca e de Enfermagem da Santa 
Casa, além dos motoristas da 
Central de Vagas e da Secreta-
ria de Saúde e Promoção So-
cial,assim como a equipe de 
Resgate da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM), os cuidadores das 
Residências Terapêuticas, os 
funcionários das UBSs, da Poli-
clínica Municipal, do Centro de 
Atendimento Farmacêutico In-
tegrado, do Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps) e do Centro 
de Especialidades Odontológi-

cas, que trabalham diariamen-
te no atendimento presencial.

Ainda segundo a Prefeitu-
ra, também foram vacinados 
63 residentes e funcionários 
do Lar São José.

Na quarta, 27 de janei-
ro, um novo lote de vacinas 
chegou a Cerquilho. Nesta 
data, de acordo com a Pre-
feitura, o município recebeu 
310 novas doses da vacina e, 
desse modo, pôde retomar a 
vacinação na quinta, dia 28, 
imunizando, assim, os demais 
profissionais da Santa Casa, 
atingindo a totalidade dos tra-
balhadores da Rede Municipal 
da Saúde. 

Na cidade, ainda serão 
imunizados os profissionais 
de tomografia e de coleta de 
exames da Rede Particular de 
Saúde e os agentes funerários, 
que atuam no atendimento 
direto aos pacientes da co-
vid-19.
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Vino di Vita - 15 anos com
  o melhor sabor para sua vida.

Seleção especial de vinhos

A partir desta segunda, 1º de fevereiro, região de Sorocaba retornará à Fase Laranja, com maior flexibilização

MEDIDAS RESTRITIVAS

Volta à Fase Vermelha gera críticas e reclamações 

Em razão do avanço dos ca-
sos de covid-19, o Governo do 
Estado de São Paulo anunciou 
mudanças drásticas no que 
diz respeito ao funcionamento 
das atividades não essenciais 
pelas próximas duas semanas 
e optou pelo adiamento da vol-
ta às aulas e pelo cancelamen-
to das cirurgias eletivas, bem 
como o Carnaval.

Segundo estabelecido, to-
das as regiões do Estado se-
guem o regramento da Fase 
Vermelha do Plano São Paulo, 
o qual determina que, numa 
espécie de toque de recolher, 
somente as atividades classifi-
cadas como essenciais podem 
funcionar das 6 às 20 horas 
durante a semana e 24 horas 
aos fins de semana e feria-
dos até este domingo, 31 de 
janeiro, uma vez que, a partir 
de segunda, 1º de fevereiro, a 
região de Sorocaba retorna à 
Fase Laranja.

Neste sentido, podem fun-
cionar com atendimento pre-
sencial seguindo o que deter-
mina a Fase Vermelha:

•SAÚDE: hospitais, clíni-
cas, inclusive odontológicas, 
farmácias, lavanderias e esta-
belecimentos de saúde animal;

•ALIMENTAÇÃO: super-
mercados, açougues e pa-
darias, lojas de suplemento, 
feiras livres, bem como os ser-
viços de entrega delivery e dri-
ve thru de bares, lanchonetes e 
restaurantes, vedado o consu-
mo local, válido também para 
estabelecimentos em postos 
de combustíveis conveniência;

•ABASTECIMENTO: trans-
portadoras, postos de com-
bustíveis, armazéns, cadeia de 
abastecimento e logística, pro-
dução agropecuária e agroin-
dústria e lojas de materiais de 
construção;

•SEGURANÇA: serviços de 
segurança pública e privada;

•COMUNICAÇÃO SOCIAL: 
meios de comunicação social, 
inclusive eletrônica, executa-
da por empresas jornalísticas 
e de radiofusão sonora e de 
sons e imagens;

•SERVIÇOS GERAIS: lavan-
derias, serviços de limpeza, 
hotéis, manutenção e zela-
doria, serviços bancários (in-
cluindo lotéricas), serviços de 
call center, assistência técnica 
de produtos eletroeletrônicos 
e bancas de jornais;

•LOGÍSTICA: estabeleci-
mentos e empresas de locação 
de veículos, oficinas de veícu-
los automotores, transporte 
público coletivo, táxis, aplicati-
vos de transporte, serviços de 
entrega e estacionamentos;

•CONSTRUÇÃO CIVIL E 
INDÚSTRIA: sem restrições;

•ATIVIDADES RELIGIO-
SA: permitidas, de acordo com 
o protocolo intersetorial do 
Governo Estadual.

REVOLTA - Diante das no-
vas medidas restritivas válidas 
desde a segunda, 25 de janei-
ro, Tietê, Cerquilho, Jumirim 
e Laranjal Paulista precisaram 
se adequar ao plano estadual 
ainda que em meio a críticas 
e reclamações dos comercian-
tes, que se sentem prejudica-
dos com as novas medidas 
restritivas.

TIETÊ - O Decreto Munici-
pal 6.871/2021, assinado pelo 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB), 
na terça, 26 de janeiro, estabe-
leceu medidas para o enfrenta-
mento da pandemia, uma vez 
que o Estado de São Paulo re-
tornou para a Fase Vermelha. 

Portanto, em Tietê, ficou 
suspenso o atendimento ao 
público no interior dos es-
tabelecimentos comerciais, 
considerados não essenciais, 
limitando-se ao sistema drive 
thru e delivery com barreira de 
acesso na entrada.

A suspensão do atendi-
mento não se aplica às farmá-
cias, drogarias, clínicas médi-
cas e odontológicas, clínicas 
veterinárias, hipermercados, 
supermercados, açougues, pei-
xarias, quitandas, mercearias, 
padarias e lojas de suprimen-
tos (vedado consumo no local), 
lojas de venda de alimentação 
para animais, produção agro-
pecuária, agroindústria, trans-
portadoras, armazéns, postos 
de combustíveis, lojas de ma-
teriais de construção, distri-

buidoras de água mineral e 
gás, oficinas mecânicas e bor-
racharias, lavanderias, servi-
ços de limpeza, hotéis, manu-
tenção e zeladoria, bancas de 
jornais, serviços de call center, 
serviços bancários, lotéricas e 
atividades religiosas de qual-
quer natureza.

CERQUILHO - A Prefeitura 
informou que o município se-
gue sob vigência do Decreto 
3.411, assinado pelo prefeito 
Aldo Sanson (PSDB), em 13 
de janeiro de 2021, e reforçou 
que continua acompanhando 
atentamente a situação epide-
miológica do município e que 
o decreto poderá ser revisto 
ou revogado a qualquer ins-
tante. 

JUMIRIM - O Decreto Mu-
nicipal 1.743/2021,  datado de 

22 de janeiro e assinado pelo 
prefeito Daniel Vieira (DEM), 
baseou-se nas determinações 
dos Decretos Federal e Estadu-
al. Portanto, devem permane-
cer apenas as atividades con-
sideradas essenciais. 

O Decreto Municipal estará 
em vigor até 7 de fevereiro, po-
dendo ou não ser prorrogado.

LARANJAL PAULISTA - O 
município, por meio do prefei-
to Alcides de Moura Campos 
Junior (PTB), editou o Decre-
to 3.978 de 22 de janeiro de 
2021, que suspendeu o aten-
dimento presencial ao público 
em estabelecimentos comer-
ciais e prestadores de serviços, 
especialmente em casas notur-
nas, galerias e estabelecimen-
tos congêneres, ressalvadas as 
atividades internas, serviços 
de entrega por delivery e drive 
thru; assim como o consumo 
local em bares, restaurantes, 
padarias e supermercados, 
sem prejuízo dos serviços de 
delivery e drive thru.

Em Laranjal Paulista, o Mi-
nistério Público (MP) proibiu 
expressamente a Prefeitura 
de flexibilizar as atividades 
comerciais. O assunto é tema 
de ação judicial que tramita 
desde abril de 2020, quando o 
prefeito se colocou ao lado dos 
comerciantes e empresários 
locais e criou um regulamento 
próprio para o funcionamento 
das atividades econômicas. 

A medida foi contestada 
pelo próprio MP, o que leva o 
município a cumprir todas as 
determinações do Estado até o 
fim da pandemia. A Prefeitura 
recorreu da decisão, mas já foi 
derrotada em duas instâncias. 
A pena para o descumprimen-
to prevê multa diária para o 
município, no valor de R$50 
mil, e o prefeito será respon-
sabilizado por improbidade 
administrativa.

Divulgação Governo do Estado de São Paulo

As restrições de funcionamento à noite e durante os fins de semana valem até, pelo menos, 7 de fevereiro

Recomendações para quem for se vacinar

Prossegue vacinação no “Acácio Ferraz”

COVID-19

Em Tietê, prossegue a 
Campanha Estadual de Imuni-
zação  contra a covid-19  no 
ginásio de esportes “Acácio 
Ferraz”, no bairro Nova Tie-
tê, atendendo, neste primeiro 
momento, os profissionais da 
Saúde Pública e Privada que 
estão na ação direta de com-
bate à doença, conforme esta-
beleceu o Governo do Estado 
de São Paulo.

De acordo com o prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB), inicial-
mente, a meta estabelecida 
pelo Programa Estadual de 
Imunização é atender todos 
os profissionais da Saúde, 
dando prioridade ao primeiro 
lote das doses. 

Segundo informou o se-
cretário interino de Saúde e 
Medicina Preventiva, Pedro 

de Paludeto Pasin, a partir da 
chegada de novos lotes da va-
cina, será divulgada a reaber-
tura da vacinação para outros 

profissionais da Saúde e de-
mais cidadãos, conforme pre-
vê a Campanha Estadual de 
Imunização contra a covid-19.

Neste primeiro momento, prioridade são aqueles 
que estão na linha de frente no combate à doença

Divulgação PMT

Município de Tietê recebe 310 doses da vacina de Oxford
IMUNIZAÇÃO

Cerquilho e Jumirim registram novas mortes

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O último Boletim Epide-
miológico, divulgado por Tie-
tê, Cerquilho, Jumirim e La-
ranjal Paulista, aponta que o 
número de casos por covid-19 
continua a crescer nestes mu-
nicípios.

Até a manhã desta sexta, 
29 de janeiro, o município de 
Tietê registrava 1.307 casos da 
doença e tinha 1.198 curados 
e 77 em recuperação. A quan-
tidade de mortes permanece 
em 29. 

Já Cerquilho tem 2.169 ca-
sos confirmados, 1.917 cura-
dos, 216 pessoas em recupera-
ção e 36 mortes, sendo que, na 
última semana, o número de 
óbitos era 31.

Em Jumirim, o número de 
casos passou para 196, com o 
aumento de mais uma morte. 

Agora, o município soma dois 
falecimentos por covid-19.

Já Laranjal Paulista registra 
1.639 casos, com 1.485 pesso-
as curadas, 133 em recupera-
ção e 11 óbitos.

Também até hoje, 29 de ja-
neiro, o Estado de São Paulo ti-
nha 52.481 óbitos e 1.746.070 
casos confirmados. Deste to-
tal, 1.493.651 estão recupera-
dos e 177.072 já tiveram alta.

De acordo com o governo, 
no Estado 70,3% dos leitos 
estão ocupados. O número 
de pacientes internados é de 
13.282, sendo 7.287 em enfer-
maria e 5.995 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs).

ALERTA - A chegada de 
uma variante do novo coro-
navírus e o aumento de inter-
nações em São Paulo levaram 

médicos e pesquisadores a 
recomendar que sejam im-
plementadas medidas mais 
rígidas no Estado, como o lo-
ckdown, para conter a escala-
da dos números. Membros do 
Centro de Contingência do Co-
ronavírus também são favorá-
veis a adequações que freiem 
o avanço da covid-19 no País.

Os especialistas dizem que 
há resistência tanto dos repre-
sentantes da área econômica 
quanto de políticos a enten-
derem e adotarem medidas 
mais restritivas. Mas um dos 
principais empecilhos, acredi-
tam, está na falta de conscien-
tização e no comportamento 
da população a respeito da ne-
cessidade do resguardo para 
que se possa enfrentar a pan-
demia.

De 2 a 3 garrafas - 10% de desconto 
Acima de 4 garrafas - 18% de desconto 

Para aproveitar muito. 
Corre que o estoque é limitado.

Divulgação PMT
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ANIVERSARIANTES

Aluísio Corrêa de Toledo 
aniversaria nesta sexta, 
29 de janeiro, junto da 
esposa Eloisa Albino e 

dos familiares

Lirol Jou assopra 
velinhas nesta sexta, 
dia 29, na companhia 

dos pais Patrícia e Lirol 
e da esposa Tassyana

A esposa Ivani, os filhos 
e os netos parabenizam 
Vinício Dorighello pelo 

aniversário nesta sexta, 
29 de janeiro

O marido João Carlos 
e os filhos Guilherme 

e Gabriel parabenizam 
Sandra Citroni Uliana 
neste sábado, dia 30

Marcel Luís de Oliveira 
brinda aniversário neste 

domingo, dia 31, na 
companhia da esposa 
Érica e da filha Bruna

Sonia Loris Marçal 
vai comemorar mais 
um ano de vida neste 

domingo, 31 de janeiro, 
ao lado da família

Clayton Coimbra recebe 
os cumprimentos dos 
pais, dos irmãos, dos 

familiares e dos amigos 
hoje, 29 de janeiro

O marido Danilo e 
os filhos Caio e Clara 
parabenizam Luciane 
Candido da Silva pelo 

níver hoje, 29 de janeiro

Angélica Silveira muda 
de idade neste sábado, 
dia 30, junto do marido 
Mingo, da filha Lia, do 

neto Gabriel e do genro

Sandra Veroneze troca 
de idade amanhã, dia 30. 
Já o marido Luiz Carrer 
receberá as felicitações 
na próxima terça, dia 2

Pe. William de Almeida 
festeja nova idade neste 
domingo, 31 de janeiro, 
e recebe o carinho dos 
familiares e dos fiéis

Tato Sebastiani assopra 
velinhas neste domingo, 
31 de janeiro, junto da 

esposa Cristiane, da filha 
Laura e dos familiares

Bolo desta sexta, 29 
de janeiro, será para 

Fernanda Moretti, que 
brinda a data com os 

pais e familiares

Pedro Ogeda rasga 
folhinha nesta sexta, 

29 de janeiro, junto da 
esposa Ademilde, dos 

filhos e dos netos

Gisele Peres aniversaria 
neste sábado, dia 30, na 

companhia do marido 
dr. Lourenço e dos filhos 

Mariana e Junior

Vinícius Dell Agnelo 
completa 17 anos neste 
sábado, 30 de janeiro, e 
recebe os parabéns dos 

pais Cuca e Leila

Rafael Moraes completa 
mais um ano de vida 

neste domingo, dia 31, 
na companhia da esposa 
Giovana e da filha Giulia

Antonio Darci Cristo 
Junior apaga velinhas na 
segunda, dia 1º, ao lado 
da esposa Sandra, dos 
pais e de toda a família

Dhiego Grecchi 
comemora nova idade 

hoje, 29 de janeiro, junto 
da esposa Camila Lenzi.

Receba os parabéns!

Maria Osira Martim 
Novaes Santos recebe 
flores e telefonemas 

pela passagem do seu 
aniversário hoje, dia 29

Everton Scudeler apaga 
velinhas neste sábado, 
dia 30, e recebe todo 
o carinho da esposa 

Dayane e do filho Enrico

Tarso Ferraz brinda 
nova idade neste sábado, 

30 de janeiro, junto da 
esposa Thelma, do filho 

e dos familiares

Padre José Amaro, da 
Paróquia São Benedito 
e Santa Teresinha, de 
Cerquilho, aniversaria 
neste domingo, dia 31

Os pais Rogério e Tânia e 
os irmãos Thami e Thales 

parabenizam Thauani 
de Luca pela nova idade 
neste domingo, dia 31

Fernanda Saconi 
completa 16 anos hoje, 
dia 29, junto dos pais 

Viviane e Fernando e dos 
irmãos Vitor e Beatriz

Sérgio Rodrigues de 
Camargo faz aniversário 

hoje, dia 29, com a 
esposa Dulcinéia, os 
filhos e o neto Theo

Cideley de Almeida Lima 
assopra velinhas neste 
domingo, 31 de janeiro, 
ao lado do filho Wesley, 

do neto e da família

Raquel Dal Poz Santana 
brinda aniversário neste 
domingo, 31, e festeja 
com o marido Carlos 
Eduardo e as filhas

Augusto Martins 
Formigoni faz 13 anos na 
segunda, dia 1º, ao lado 
dos pais Luciana e Beto, 

do irmão e familiares

Fernanda Uliana celebra 
mais um ano de vida 

hoje, 29 de janeiro, ao 
lado do marido Daniel 

Menezes e família 

Sofia Pessutti Coutinho 
festeja 16 anos hoje, 

dia 29, ao lado dos pais 
Wagner e Daniela e do 

irmão João Pedro

Rogério Nicolau celebra 
mais um ano de vida 

amanhã, dia 30, com a 
esposa Rita Carolina e os 

filhos Bruno e Mateus

Inez Marcon Marcieri 
recebe os parabéns do 

marido Mingo, dos filhos 
Viviane e Carlos e dos 

netos neste domingo, 31

Os familiares e amigos 
cumprimentam Rosa 

Maria Perim Vioto pelo 
níver neste domingo, 

31 de janeiro

Cecília Giacomazzi 
Bertola brinda mais um 
ano de vida na segunda, 
1º de fevereiro, e recebe  
os parabéns da família

Cicero Citroni 
vai mudar de idade na 

segunda, 1º de fevereiro, 
junto da noiva Luana 

Thibes e dos familiares
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José Eduardo Figueiredo 
Junior aniversaria na 

segunda, 1º de fevereiro, 
junto da esposa Juliana 

e da filha Marina

A filha Bruna e o 
namorado Albino Picoli 

felicitam Flavia Caloccine 
pela nova idade na 

segunda, 1º de fevereiro 

Júlio Gaiotto Neto rasga 
folhinha na segunda, 
dia 1º, na companhia 

da esposa Toninha, dos 
filhos e dos familiares

Lucas Schiavi assopra 
velinhas na segunda, 

dia 1º, com a filha 
Bianca, o neto Oliver e 

a namorada Helena

Os pais Jênyce e 
Eduardo, a irmã Maria 

Clara e família felicitam 
Maria Vitória nesta 

segunda, 1º de fevereiro

Millena Pires celebra 
mais um ano de vida na 

segunda, 1º de fevereiro, 
com o marido Giano 

e o filho Matteo

Nidi Brandolisi vai 
receber os cumprimentos 

dos familiares e dos 
amigos na segunda, 

1º de fevereiro

Beth Gaiotto Sebastiani 
será festejada pelo 

marido Toninho, pelos 
filhos, genros, noras e 
netos na terça, dia 2

Bianca Alves Schiavi 
assopra velinhas na 
terça, 2 de fevereiro, 
junto do pai Lucas, do 
filho Oliver e da família

Claudio Tezotto faz 
aniversário na terça, 

2 de fevereiro, na 
companhia da esposa 

Cássia e do filho

O marido Luís Henrique 
e toda a família vão 
parabenizar Fabiana 
Mazzer na próxima 

terça, 2 de fevereiro

Luiz Carlos Amaral 
celebra nova idade na 

terça, 2 de fevereiro, ao 
lado da esposa Aline e 

dos filhos Rafael e Alícia

Maria Angela Forlevize 
assopra velinhas na 

terça, 2 de fevereiro, e 
comemora a data com o 

marido e os filhos

Rafael Landucci 
completa mais um ano 

de vida na companhia do 
namorado Vitor na terça, 

2 de fevereiro

Renata Pescantini 
rasga folhinha na terça, 
2 de fevereiro, junto do 
marido José e dos filhos 

Victor e Gabriel

O marido Alexandre, os 
filhos e os familiares
parabenizam Sandra 

Pizzol pelo aniversário 
na terça, 2 de fevereiro

Wilson José Vicente Dal 
Coleto (Pizombo) muda 
de idade na terça, 2 de 
fevereiro, e recebe o 

carinho da família

Alessandra Tezotto 
assopra velinhas na 

quarta, 3 de fevereiro, 
ao lado do pai e da irmã.
Receba as felicitações!

Ana Paula Cardia de 
Melo aniversaria na 

quarta, dia 3, junto dos 
filhos Pedro, João, Maria 

Eduarda e Maria Luiza

Clara da Silva Fonseca 
completa sete anos na 
quarta, 3 de fevereiro, 
com os pais Luciane e 
Danilo e o irmão Caio

O marido Kayron e a filha 
Yasmin parabenizam 

Glaziela Candeias pelo 
aniversário na quarta, 

3 de fevereiro

Graziela Búfalo faz 
aniversário na quarta, 
dia 3, na companhia do 
marido Edson e do filho 

Pedro Henrique

Isabela Carvalho apaga 
velinhas na quarta, 

dia 3, ao lado dos pais 
Jeferson e Tereza e dos 
irmãos Helena e Junior

Luana Arcangeleti rasga 
folhinha na quarta, 3 
de fevereiro, junto do 
pai Carlinhos, da mãe 
Zuleica e familiares

Nivaldo Braz Silveira 
vai ficar mais velho na 
quarta, 3 de fevereiro, 
com a esposa Ivana, o 
filho Giovanni e família

Os pais Mabel e Hildemar 
e os irmãos parabenizam
Pedro Martin pela nova 

idade na próxima quarta, 
3 de fevereiro

Rosa Pezzatto completa 
mais um ano de vida na 
quarta, 3 de fevereiro, e 
recebe as felicitações da 
mãe Rozita e familiares

O marido Moacir, os 
filhos Cristiane, Leandro, 
Bruna e Marco e os netos 
parabenizam Rose Falci 

na quarta, 3 de fevereiro

Tânia Suleiman Mello 
troca de idade na quarta, 

dia 3, junto do marido 
Magrão, dos filhos Alex 

e Sara e da família

Benedito Luís Landuci 
Silva assopra velinhas na 
quinta, dia 4, ao lado da 
esposa Geni e dos filhos 

Jeferson e Wesley

O marido Silvinho, os 
filhos Ricardo e Ana e 
a família parabenizam 

Carla Sanson na quinta, 
4 de fevereiro

Cleber Ribeiro rasga 
folhinha na quinta, 4 de 
fevereiro, na companhia 
dos pais Diva e Tere, da 
irmã Cintia e da família

Brinde da quinta, 4 de 
fevereiro, será para Élcio 
Bufo, que troca de idade 
na companhia da esposa 

Cida e dos familiares

Erica Marcon Zamuner 
aniversaria na quinta, 
dia 4, com o marido 

Marcelo e os filhos Maria 
Clara e Marcelinho

Jennifer Slobodak de 
Souza será festejada 

pela mãe Rosa, pelo pai 
Paulo e pela família na 
quinta, 4 de fevereiro

Luiza Pissinato Tomazela 
aniversaria na quinta, 4 
de fevereiro, junto dos 
familiares e dos amigos 
do Seminário de Tietê

Naty Grando troca de 
idade na quinta, dia 4, 
e festeja a data com o 

marido João Gustavo, a 
filha Heloisa e a família

A esposa Celitinha e os 
filhos Matheus e André 
felicitam Paulo Sérgio 

Tezoto Bacili pelo níver 
na quinta, 4 de fevereiro

Marcos Pantojo rasga 
folhinha na quinta, 4 de 
fevereiro, na companhia 
da esposa Sônia, da filha 

Giovanna e familiares

Bolo da quinta, 
dia 4, será para Rosana 

Muzzin, que celebra 
a data com o marido 
Rubens e as filhas

Sandro Ferrari celebra 
mais um ano de vida na 
quinta, 4 de fevereiro, 

junto da esposa, da filha 
e de toda a família

Stella Volpatto 
vai assoprar velinhas 

na quinta, 4 de fevereiro, 
ao lado do marido Valdir 
Alves Lima e dos filhos
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Isabella Gerevini Stefani Athayde completa 89 anos
UM ANINHO PARABÉNS

BODAS

A princesinha Isabella Ge-
revini Stefani, filha de Evandro 
Stefani e Célia Gerevini e irmã 
do Guilherme, comemorou seu 
primeiro aniversário em festa 
realizada na residência da fa-
mília no domingo, 24 de janei-
ro, em Cerquilho.

A decoração do tema Chu-
va de Bênção levou assinatura 
da Arco-Íris Papelaria e Artigos 
para Festas. Já a recreação fi-
cou a cargo da equipe do Biste-
ca Brinquedos. 

O delicioso bolo e os doces 
foram preparados pela Celi 
Barbieri.

A cobertura fotográfica fi-
cou a cargo da Jucelene Guite.

Athayde Daniel nasceu em 
20 de janeiro de 1932, no bair-
ro Rosário, da união de Virgilio 
Daniel e Palmira Baccili.

Em 26 de outubro de 1957, 
casou-se com Doralice Luche-
ta Daniel com quem teve três 
filhos: Carlos Roberto Daniel 
(Regatá), Claudete Maria Da-
niel e Cleusa Maria Daniel.

No dia em que completou 
89 anos de uma vida feliz e de 
realizações, esbanjando ale-
gria e saúde, recebeu a família 
para cantar os parabéns.

Na foto ao lado, Athayde 
aparece na companhia da es-
posa Dora e dos bisnetos João, 
Davi, Ícaro e Isabella.

 Jucelene Guite Fotografia Arquivo familiar

Renato e Ana Paulo e Angélica Cride e Vanda

Ana Paula e Sebastião Patrícia e Fábio Vera e José Leonardo

Thiago e Barbara

Claudete e Gê Mala

Vicente e Walkíria

Saulo e Andréia

Felipe e Barbara

Amarildo e Milla

Em Tietê, Renato Martins Machado e Ana Cláudia Jabur feste-
jarão dois anos de matrimônio na próxima terça, 2 de fevereiro, 
e receberão o carinho dos familiares. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Péro-
la de Topázio Azul!

Em Cerquilho, Paulo Roberto Grecchi e Maria Angélica Biagio-
ni Grecchi celebrarão 36 anos de casados na quarta, 3 de feverei-
ro, junto das filhas Paula e Bruna, dos genros Plínio e Fábio e fa-
mília. Recebam dos amigos do jornal Nossa Folha as felicitações 
pelas Bodas de Calcedônia!

Em Tietê, Euclides Geraldo Ciconelo (Cride) e Vanda de Cam-
pos Ciconelo brindarão 31 anos de união, 3 de fevereiro, na com-
panhia dos filhos Junior, Vinícius e Vitinho e dos familiares. 

O pessoal do jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas 
Bodas de Hiddenita!

Em Cerquilho, Ana Paula de Campos Amaral e Sebastião 
Cubas do Amaral Filho festejarão 16 anos de matrimônio neste 
domingo, 31 de janeiro, ao lado dos filhos Luiz Gustavo e Ana 
Clara e dos familiares. O jornal Nossa Folha parabeniza o casal 
pelas Bodas de Pérola de Água Doce!

Em Tietê, Patrícia Aronchi Modolo Calça e Fábio Calça cele-
brarão 17 anos de casados na segunda, 1º de fevereiro, junto das 
filhas Gabriela e Giovana e da família. 

Recebam dos amigos do jornal Nossa Folha as felicitações 
pelas Bodas de Verdelita!

Em Tietê, Vera Lucia da Rosa Pasin e José Leonardo de Palu-
deto Pasin brindarão 46 anos de união na terça, 2 de fevereiro, 
na companhia das filhas Eléia e Ursula, dos genros Alexandre e 
Denis e dos netos Sofia, Clara, Luiza e Leonardo. O jornal Nossa 
Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Tanzanita!

Em Cerquilho, Thiago Roberto Rodrigues e Barbara Bengozi 
Rodrigues festejarão cinco anos de matrimônio nesta sexta, 29 
de janeiro, ao lado da filha Maria Luiza e dos familiares. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de To-
pázio Imperial!

Em Tietê, à espera da netinha Jordana, Claudete Demarchi 
Serafim e Geraldo Serafim (Gê Mala) festejaram 35 anos de matri-
mônio no domingo, 24 de janeiro, ao lado dos filhos Neto e Carol, 
do neto Gustavo, do genro Anderson (Der) e da nora Elisangela. 
O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Safira!

Em Tietê, Luís Vicente Cury e Walkíria Maria Nicolosi Cury vão 
celebrar 22 anos de casados neste sábado, 30 de janeiro, e come-
morarão a data junto dos filhos Letícia e Luís Henrique e família.

Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de 
Turmalina Bicolor!

Em Tietê, Saulo José e Andréia Serafim José celebraram 14 
anos de casados na quarta, 27 de janeiro, e comemoraram a data 
junto dos filhos Pedro Henrique, Rafhael e Ana Júlia e do genro 
Vinícius. Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bo-
das de Quartzo Rosa!

Em Tietê, Felipe Toledo (Fefo) e Barbara Parducci Toledo brin-
darão cinco anos de união matrimonial neste sábado, 30 de janei-
ro, na companhia dos filhos Lara e Luca e familiares. 

O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de 
Topázio Imperial!

Em Cerquilho, Amarildo Grando e Milla Vicentim brindam 16 
anos de união hoje, 29 de janeiro, na companhia das filhas Maria-
na e Isadora e da família. 

O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de 
Pérola de Água Doce!
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Gervásio de Jesus Sutilo 
Florian é um tieteense nasci-
do em 10 de setembro do ano 
de 1942, da união de Florindo 
Florian e Albina Sutilo Florian.

O popular “Galinha”, como 
era conhecido na cidade, ca-
sou-se com Lúcia Ângela Ca-
sari Florian em 30 de maio de 
1970 e, desta união, nasceram 
quatro filhos: Gervásio de Je-
sus Sutilo Florian Junior, Luiz 
Eduardo Casari Florian, Julia-
na Casari Florian e Luciano Ca-
sari Florian.

Cursou o primeiro grau na 
escola “Plínio Rodrigues de 
Morais” e o segundo grau na 
na Escola Técnica de Comér-
cio “Professor Franklin Moura 
Campos”. Era corretor de imó-
veis habilitado junto ao Con-
selho Regional de Corretores 
de Imóveis do Estado de São 
Paulo.

Gervásio de Jesus Sutilo 
Florian começou a sua trajetó-
ria profissional como padeiro, 
entregando pães pela cidade, 
quando esse ofício ainda era 
feito de casa em casa com uma 
charrete. Foi ainda gerente do 
Banco do Estado do Paraná, 
bem como da antiga Pilon Ve-
ículos - Revendedora Ford em 
Tietê.

Por vários anos, também 
trabalhou como representante 
comercial da empresa de fer-
tilizantes Produtos Químicos 
Eleikeiroz, atendendo a região 
de Porto Feliz, Boituva e Ipe-
ró. Após esse período, iniciou 
seus trabalhos como corretor 
de imóveis na cidade de Tietê, 
profissão na qual se destacou, 
tornando-se um dos mais co-

nhecidos e confiáveis correto-
res da região, com aproxima-
damente 20 anos dedicados à 
profissão. 

Era proprietário da Imobili-
ária Florian, localizada na rua 
Tenente Gelás, 889, no Centro.           

Socialmente, Gervásio de 
Jesus Sutilo Florian era um 
homem ativo e de muitas ami-
zades. Tanto que participou 

dos antigos Carnavais de Tie-
tê, como membro da Comis-
são Organizadora, sempre na 
administração de José Carlos 
Melaré. 

Também colaborou com 
entidades assistenciais, como 
Santa Casa, Lar São Vicente de 
Paulo, Educandário Rosa Mís-
tica, Casa dos Meninos, entre 
outras. 

Nas horas de lazer, gosta-
va de acompanhar o seu time 
do coração, o Palmeiras. Já às 
sextas e sábados, frequentava 
os bailes de casais na região 
na companhia da esposa, para 
dançar, um dos seus passa-
tempos prediletos. Também 
gostava de estar no salão de 
“barbeiro”, de propriedade de 
seu irmão Jonas, e de um bom 
bate-papo com os amigos na 
praça dr. Elias Garcia, no Bar 
Quitutes da Maria e no Tietê 
Esportiva Clube (TEC). E não 
deixava de ir, todos os dias, à 
casa dos irmãos e da sua mãe.

Gervásio de Jesus Sutilo 
Florian faleceu aos 66 anos em 
30 de abril de 2009.

Vale lembrar que a antiga 
Creche Municipal Cantinho da 
Criança Tieteense, na rua Ma-
dre Aparecida Consorti, 20, na 
Nova Tietê, leva seu nome.

O homenageado começou a sua trajetória profissional como padeiro, entregando pães, quando esse ofício ainda era feito de casa em casa

Saiba quem foi Gervásio de Jesus Sutilo Florian

Faleceu aos 66 anos em 30 de abril de 2009

Arquivo Nossa Folha

Perfil entrevista 
Deziane Belucci

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta 

edição traz Valdir Grando (Ba-
gre), Plínio Rodrigues de Mora-
es, dra. Marisa Alves Lima, Ira-
cema Mondin Ferreira, Deraldo 
Rodrigues e Iolanda Sábia no 
primeiro Baile do Hawaii da 
Associação Esportiva São José.

Na década de 1980, Cerqui-
lho precisava “agitar” a socie-
dade com algum novo evento 
e, na época, o relações públi-
cas e repórter do Tribuna de 
Cerquilho, Deraldo Rodrigues 
e Maria da Graça “Gracinha” 
Silva sugeriram ao então presi-
dente Sérgio de Ercolin Cinto, 
a realização do Baile do Hawaii 
no parque aquático.

Na opinião de alguns dire-
tores da época, este evento so-
cial ao ar livre era considerado 
arriscado, principalmente, se 
viesse a chover no dia do baile!

Após reunião, a Diretoria 
leonina aprovou a realização 
do Baile do Hawaii no parque 
aquático e a luta de Deraldo e 
Gracinha acabou vitoriosa. Po-
rém, foi preciso muito traba-
lho e dedicação para que tudo 
saísse dentro do esperado.

 Após a primeira edição 
do Baile do Hawaii no parque 
aquático, sobraram elogios à 

Diretoria do Leão e sua equipe 
liderada por Deraldo e Graci-
nha. Devido ao sucesso, outros 
clubes da região colocaram 
esse evento na programação 
anual de bailes.

Os anos passaram e o Baile 
do Hawaii do clube cerquilhen-
se tornou-se muito famoso, 
sendo considerado pela socie-
dade local e regional como um 

dos melhores acontecimentos 
do ano.

Com objetivo de inovar e 
proporcionar mais brilho à 
programação, em 1985, hou-
ve o concurso Rainha do Baile 
do Hawaii Miss Piscina, com as 
mais belas mulheres da socie-
dade leonina. Na ocasião, os 
jurados escolheram Cláudia 
Calistini como a Rainha e Miss 

Piscina; Raquel Grando Balmi-
ça, a primeira princesa; e Edna 
Maria de Oliveira, a segunda 
princesa. Na oportunidade, o 
convidado especial da noite foi 
o tieteense Michel Temer. 

Em todos os anos, o traje 
obrigatório (branco e estampa-
do) foi rigorosamente cumpri-
do pela sociedade cerquilhen-
se e regional.
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Arquivo Deraldo Rodrigues

ESPECIAL

Deziane Belucci, filha de Claudia Regina Doriguello Belucci 
e Orlando Belucci e irmã da Ariane, nasceu em 1º de novembro 
de 1982, em Piracicaba. Casada com Marluce, tem Julia como 
enteada e se considera mãe dos pets Nutella, Ângelo, Bentinho 
e Tapioca. Técnica em Enfermagem por formação, há seis anos 
iniciou-se na missão de auxiliar tutores e os próprios animais 
em relação ao seu bem-estar, segurança e higiene como pro-
prietária da Pet Walk, oferecendo banho e tosa, hospedagem 
caseira, passeios, Pet Creche, Táxi Pet e Pet Sitter.

Eu sou? Aquela pessoa que muitos apontam, mas poucos 
conhecem. 

Sinônimo de beleza? A vida.
Cantor e cantora? Depende o momento! Sou eclética e sem 

favoritos. 
Ator e atriz? Antônio Fagundes e Laura Cardoso. 
Sonho? Com um mundo melhor, onde não hajam fome, 

maus-tratos e abandonos.
Amor? Muitos falam dele, poucos o conhece!
Solidão? Já passei por ela e, às vezes, ainda escorrego. 
Deus? Meu Pai e essencial como o ar que respiro.
Religião? Cristã.
Filme? Aquele que só eu assisto! A história da minha fa-

mília, da minha vida.
Sonho de consumo? Um Stilo amarelo (me julguem).
Defeito? Vários! Depende dos olhos dos que me veem.
Qualidade? Honestidade e responsabilidade.
Lugar? Meu quarto.
Lazer? Estar com minha família.
Qual o livro de cabeceira? Bíblia.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Gastrono-

mia, talvez.
Momento da vida para repetir? Meu nascimento.
Alegria? Quando, independente de como, eu consigo colo-

car um sorriso no rosto de alguém ou ganhar uma balançada 
de rabo bem animada dos pets.

Tristeza? Ver o quanto o ser humano (com exceção) é tão 
egoísta e cruel. Como me deixa triste ver a desigualdade, ainda 
mais nos últimos tempos, onde o que mais precisamos é de 
empatia e amor. Triste ver que o dinheiro é que forma uma 
pessoa e não seu caráter.

Decepção? Tive algumas durante a vida, mas prefiro enten-
der que elas serviram de aprendizado e crescimento.

Receita contra o tédio? Estar rodeada de pets, seja qual for.
Tem saudades do quê? Da minha infância e dos meus avós.
Amizade é? Muitos não conhecem o verdadeiro significa-

do. Eu preso pelas poucas e boas amizades que tenho.
Um(a) amigo(a) especial? Deus.
Palavra que riscaria do vocabulário? Desumano.
Ídolo? Jesus Cristo.
Frase? “Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece”.
Nota 10 para: a Pet Walk de Cerquilho e Tatuí.
Nota zero para: desigualdade e o preconceito geral.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus avós.
Planos para o futuro? Ser melhor que ontem, menos que 

amanhã.
Recado? Pet Walk, onde seu filho de patas se sente em casa.

Por Euclydes Camargo Madeira (in memoriam)

Tietê, terra dos apelidos

O convite proposto na mi-
nha obra “Tietê, terra dos ape-
lidos - sua história, sua gente 
e suas coisas” é o de conhecer 
sobre certa virtude, num bom 
sentido, da minha gente, além 
da originalidade, de lances ca-
suais que resultam da criação 
da palavra fácil, da ação ou do 
gesto peculiar. 

Não se trata, assim, de des-
lindar histórias em ordem cro-
nológica, mas compreender fa-
tos humanos que se renovam 
por isolados e exclusivos, ten-
tando-se, isto sim, interpretá-
-los. Não formas herodóticas, 
mas a introspecção de jazidas 
que se não acabam por serem 
criadas pela perspicácia, pela 
inteligência, pelo dom de as 
prover. Daí o sentido lógico 
e não cronológico que se de-
seja revelar, amparados pela 
tradição que as coleciona. Se 
conseguirmos dar ciência aos 
nossos fatos e uma razão téc-
nica de que sejam absolvidos, 
teremos atingindo nossa meta.

Com isto, completado com 
realizações comuns, mas de vi-
vência indispensável em qual-
quer comunidade, num esco-
lhido montante de valiosos 
empreendimentos, eis nosso 
desiderato.

Saiba, antes, que esta ter-
rinha tem janeiros que se 
perdem no tempo. Dos pri-
meiros bandeirantes que par-
tiam de São Paulo à caça dos 
índios, abatendo-os a tiros de 
bacamarte ou aprisionando-
-os e abrindo propriedades 
em várias direções, muitos 
deles desciam pelo Rio Tie-
tê fundando povoações, mas 
tarde cidades como Itu, Porto 
Feliz… chegando após por es-
tas bandas ao local pitoresco, 
encachoeirado, a que deram o 
nome de Pirapora pela abun-
dância de peixes. 

Aí construíram moradas 
que receberam a denominação 
de bairro. Aos poucos, cami-
nhando pela margem esquer-
da do Rio Tietê, chegaram à 

confluência de um córrego 
distante alguns quilômetros 
abaixo e pararam. Em pouco 
tempo, já se instalaram aqui e 
abriram uma pequena rua, que 
recebeu o nome de Pito Aceso. 
Nascia o que se denominava 
Pirapora do Curuçá.

Isto porque, em uma enor-
me pedra à margem do rio, 
existia lavrada uma cruz, a 
qual os índios pronunciavam 
Curuçá. Atribui-se o desbrava-
mento desse local aos pionei-
ros: Alferes José Antonio Pais, 
tenente Vicente Leme do Ama-
ral, João de Oliveira e Pedro 
Vaz de Almeida.

Do livro O Sargento-Mor, 
das Ordenanças de Porto Fe-
liz, Antonio José de Almei-
da e duas gerações dos seus 
descendentes, editado em São 
Paulo em 1954 e de autoria de 
Teodorico de Camargo, o qual 
me foi presenteado pelo filho 
do autor, reproduzimos, entre 
páginas ricas de tradição de 
nobres famílias paulistas, ape-

nas para corolário deste nosso 
trabalho, pequenos trechos: 
As Monções.

Antes de me ocupar parti-
cularmente das expedições or-
ganizadas e dirigidas pelo sar-
gento-mor Almeida, desejo dar 
aos meus possíveis leitores, 
que porventura não tenham a 
respeito conhecimento exato, 
uma noção colhida em autores 
de nota sobre o preparo, a ma-
neira de viajar e os riscos das 
monções.

Encerrada que foi a epopeia 
sublime das bandeiras, o espí-
rito aventureiro dos paulistas 
iniciou um novo ciclo, em que 
as viagens por terra foram, 
em grande parte, substituídas 
pelas famosas expedições que 
desciam o Tietê em demanda 
dos ínvios e inóspitos sertões 
brasileiros. Partiam elas da an-
tiga freguesia de Nossa Senho-
ra Mãe dos Homens de Arari-
taguaba, depois Porto Feliz, e 
tornaram-se conhecidas pelo 
nome de Monções.

ESPAÇO ABERTO
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