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Divulgação Santa Casa

DESTAQUE

Santa
Casa
recebe
prêmio

Mateus Germano, Rodolfo Pires e Raul Biazotto ao lado de Pedro Ogeda

Na sexta, 22 de outubro,
houve a premiação do 3º Prêmio de Boas Práticas de Gestão de Recursos Humanos do
SINDHOSFIL/SP que reconheceu as melhores práticas de
Gestão Hospitalar, mostrando
como o setor de RH da saúde
filantrópica tem se empenhado para desenvolver um trabalho de qualidade.
Na ocasião, a Santa Casa de
Tietê chegou à final e obteve o
2º lugar da premiação.
Página 3

Lojas CEM é a melhor do Brasil pela quarta vez
A rede comercial de móveis e de eletrodomésticos Lojas CEM acaba de conquistar,
pela quarta vez, o Prêmio Valor 1000, como
a melhor empresa de varejo do Brasil. O
ranking, cuidadosamente elaborado pelo
jornal Valor Econômico, da Globo, classificou as 1.000 maiores empresas brasileiras
de todos os setores econômicos e apontou
as campeãs de cada setor, mediante critérios homologados pela Faculdade de Administração de São Paulo da Fundação “Getúlio Vargas” e análises da Serasa Experian.
A vitória das Lojas CEM deu-se, não
pelo seu faturamento ou lucro, mas pelo
melhor desempenho da empresa em todas
as áreas. A publicação anual estuda cuidadosamente os balanços apresentados pelas
empresas, comparando o desempenho das
companhias. A edição deste ano tem por
base os balanços de 2020, ano do início da
pandemia de covid-19. Nessa ocasião, as
Lojas CEM, que ainda não vendem pela internet, permaneceram por cerca de 70 dias
com todas as suas filiais fechadas em razão
das medidas de combate ao coronavírus.
Mesmo assim, a rede manteve todos os

Divulgação

O Centro Administrativo e de
Distribuição das Lojas CEM

seus mais de 11 mil funcionários empregados, continuou pagando a todos (inclusive
seus fornecedores) rigorosamente em dia,
deu tranquilidade aos clientes, abolindo os
juros sobre as prestações vencidas no período de fechamento das lojas e seguiu ampliando seu Centro de Distribuição, construindo e inaugurando novas filiais. Com
essas medidas, que bem demonstram a força da empresa, as Lojas CEM mantiveram
índices de faturamento e de rentabilidade
equivalentes ao do ano anterior e garanti-

ram mais uma vez a conquista do prêmio,
que já tinham vencido por três vezes em
anos anteriores: em 2005, 2012 e 2013.
Em 2021, as Lojas CEM continuam crescendo ainda mais, inaugurando novas filiais. A empresa, que finaliza as obras de
seu Depósito 2, recentemente abriu duas
filiais na cidade de Campinas e inaugurou
sua segunda loja na cidade de Limeira. No
próximo dia 25, a rede inaugurará mais
uma filial no Rio de Janeiro, no município
de Miguel Pereira, com a presença do governador do Estado, Cláudio Castro.
Em cada cidade onde se instalam, as
Lojas CEM geram cerca de 40 empregos diretos, contribuem com o desenvolvimento
elevando a arrecadação de impostos, fortalecem o comércio local e oferecem novas
opções de consumo à população. Além dos
preços baixos, o crediário é próprio, pelo
tradicional “Carnezinho”, feito e aprovado
nas filiais da rede, sem taxas de abertura de
crédito, emissão de boletos ou anuidade.
Critérios do Prêmio Valor 1000
Para definir as empresas campeãs de
cada um dos 26 setores da economia, fo-

ram analisados oito critérios: Receita Líquida, Margem Ebitda, Rentabilidade, Margem
da Atividade, Liquidez Corrente, Giro do
Ativo, Cobertura de Juros e Crescimento
Sustentável.
Veja, abaixo, a classificação final do setor de Comércio Varejista, considerando a
pontuação obtida pelas empresas nos oito
critérios. Alguns dos grandes varejistas,
como Casas Bahia, por exemplo, não aparecem entre os dez primeiros.
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Editorial

Agenda

Alma aprendiz!

LIVE 1 Hoje, 29 de outubro,
às 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram,
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, fará uma live com
a presidente da Associação
“Viva a Vida”, Leomar de Lara
(dona Lia), e com a assistente
social da entidade, Lindalva
Gomes Dainez, para falar sobre o trabalho desta entidade
filantrópica que apoia pacientes com câncer em todas faixas
etárias e estágios da doença e
para contar sobre a campanha
de arrecadação de fundos para
a construção da nova sede.

Vivemos um tempo em que as pessoas dominam as questões
gerais do mundo através das suas conquistas e das suas realizações, mas simplesmente não dominam os imensos territórios
da sua alma. Vivemos um tempo em que as pessoas dizem amar
seus semelhantes, porém, são indiferentes aos que realmente sofrem.
Quantos exemplos cada um já viveu no seu cotidiano que
mostram atos de insensibilidade travestidos de normalidade?
Quantas vezes fomos cúmplices de pessoas intolerantes e tivemos que abaixar a cabeça para conservadores e deixar de colaborar com a diminuição das dores do mundo?
De fato, estamos precisando de uma transformação interior
muito forte para conseguirmos ter olhos de bondade, seja afetiva ou moralmente. Sobretudo, precisamos ter sempre em mente
que, tanto na vida pessoal quanto no campo profissional, um dos
fatores mais importantes para a sua transformação interior é o
exemplo real.
Responda aqui: você convive em família ou em seu trabalho
com pessoas muito diferentes, certo? Uns com convivência melhor, com outros pior! E você também já deve saber que a igualdade de sentimentos e conhecimentos jamais existirá. Então,
transformar-se interiormente é saber aprender a lidar com essas
diferenças.
Aprender a lidar com essas diferenças para alcançar a tão necessária transformação interior exige compreender que aqueles
que são melhores que você devem servir de modelo para o tipo
de pessoa ou profissional que você quer ser.
Por isso, aprender todas as lições com a própria experiência
inclui você ter a humildade de aprender também com a experiência alheia. Este é o verdadeiro caminho!
Desse modo, observe o padrão de pensamentos daqueles que
você considera sábios e procure ser o melhor que puder, sempre respeitando o direito dos outros de escolherem seu próprio
modo de viver.
Por isso, é fato! Os exemplos falam e marcam muito mais do
que as próprias palavras. No entanto, fica uma observação importante nos dias de hoje: não seja uma pessoa abarrotada de
teorias e vazia de amor. Por que, daí, você terá muita pose para
pouco valor.
Mais que nunca, precisamos de consciência e de humildade
suficientes para fazer da nossa vida um verdadeiro caminho de
luz por onde a gente passar. Por isso, neste momento, há de se
ressaltar que só seremos pessoas melhores quando, nesta vida,
soubermos pelo menos sorrir para o semelhante por mais diferente que ele possa ser ou pensar.
Sobretudo, vamos deixar de lado aquela velha ideia que prega a individualidade, a intolerância, a brutalidade, a arrogância
e tantos sentimentos que só nos enfraquecem enquanto seres
humanos de bem.
Quer exemplo maior que o cenário político traz? Quantos
exemplos de desrespeito você presenciou ou foi vítima? Ultimamente, vimos muitas pessoas julgarem e acusarem as outras
porque elas pensavam diferente. Será que é assim que queremos
evoluir? Pisando e humilhando o outro só por ter opiniões distintas? Acreditamos que não!

PARA ENCERRAR
“O melhor professor da vida é a experiência. Ela cobra caro,
mas explica bem” - autor desconhecido.

LIVE 2 Na segunda, 1º de
novembro, às 20 horas, o padre William Almeida será entrevistado pela jornalista do
Nossa Folha e criadora de conteúdo, Damana Rodrigues, no
perfil @damanarodrigues no
Instagram. Ao vivo, o religioso
trará reflexões sobre a dor e os
desafios de enfrentar o luto.

Bicadinhas da semana
de Luís Rasquilha, presidente
& CEO da Inova Trends Innovation. Ele falará sobre os cenários e o mundo em 2030.
ALMOÇO BENEFICENTE
O Lions Club de Cerquilho
promove almoço beneficente
“Cassoulet” - Feijoada Branca.
O evento está marcado para
ocorrer no domingo, 7 de novembro, das 11h30 às 14h30,
em formato drive-thru. A adesão custa R$50 e serve duas
pessoas. O Lions Club fica no
bairro Parque das Árvores.
AVISO A Prefeitura de Jumirim divulgou o cronograma
de coleta de galhos que ocorrerá na cidade de 9 a 23 de
novembro. Vale lembrar que o
material a ser recolhido deve
ser colocado na calçada apenas no período da coleta.

ANTIRRÁBICA Vale lembrar que, em Tietê, a vacinação antirrábica ocorre no Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ), todas as quartas, das 7
às 16 horas, enquanto durar
o estoque. O CCZ fica na rua
Humberto Bortoleto de Arruda, 677, no Jardim Rodrigues
de Morais, no Recinto da Fait.

QUALIFICAÇÃO A Prefeitura de Cerquilho, Sebrae
e Senac estão com inscrições
abertas para o curso gratuito
de docinhos clássicos para festas, a ser realizado às terças e
quintas, de 9 a 30 de novembro, das 8 às 12 horas. As inscrições são limitadas e devem
ser feitas na Secretaria do Trabalho, localizada na Rua Duque de Caxias, 100, no Jardim
Esplanada. Mais informações,
ligue (15)3384-5652.

LIVE 3 Mariana Costa e
Bruna de Castro chegam para
uma live com a jornalista do
Nossa Folha e criadora de conteúdo, Damana Rodrigues, na
quarta, 3 de novembro, às 20
horas, no @damanarodrigues
no Instagram. Na oportunidade, elas falarão sobre styling
de editoriais de moda e campanhas de marcas consagradas no mundo fashion infantil.

ORDENAÇÃO A Arquidiocese de Sorocaba realiza a
ordenação sacerdotal dos sacerdotes de Cerquilho, Sérgio
Murilo Scudeler, Bruno Bressani Navarro e Lucas Monteiro
Nunes, no domingo, 14 de novembro, às 15 horas, na Paróquia São João Batista e Imaculada Conceição, em Sorocaba.
No dia, haverá transmissão ao
vivo pelo YouTube.

CONVITE O Centro Médico
São José promoverá um encontro online em comemoração
aos seus 20 anos na quarta, 3
de novembro, a partir das 20
horas, com transmissão pelo
seu canal do Youtube. Com o
tema “Construindo o Futuro”,
este evento terá a participação

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

MUDANÇA DE PROFISSÃO De acordo com as más línguas,
os fãs pediram para Guto Paladini se tornar advogado, pois, devido aos seus argumentos inteligentes e destemidos, já estão querendo contratá-lo. Mesmo porque, com Guto Paladini, não existe
mentira. Ou é ou não é! Com Guto não existe falsidade!
PIADAS DA VEZ As borboletas do jardim contaram que Édie
“Salim” Honório promoverá Festival de Piadas na city. Devem dar
o ar da graça neste evento: Carllos Scudeller, César “Boninho”
Guitte (Nossa Folha) e Tony Persona.
SEPULTADA Os fofoqueiros da city souberam que Olga Camargo (Tito), quando morrer, quer ser enterrada com celular,
carregador e berrante de Sérgio Reis. Tudo para que os amigos se
certifiquem que ela está realmente morta.
ASSÍDUO Os fofoqueiros de plantão descobriram que Carlos
Nazareth de Macedo (Canama) é leitor assíduo da coluna Bica-dinhas da Semana.
CONTOS DE FADAS 1 Segundo as borboletas do jardim, César “Boninho” Guitte teve a certeza que, na história da Branca de
Neve, tinha Lobo Mau. Talvez ele tenha se esquecido das historinhas que sua mãe Ivone contava quando ele era criança. Lobo
Mau só na Cha-peuzinho Vermelho e nos Três Porquinhos!
CONTOS DE FADA 2 As más línguas disseram que, se tratando de contos de fada, o corintiano Édie “Salim” Honório chegou
a brincar com a dona Carochinha. O homem tem mais histórias
que a coleção de contos infantis do Silvio Santos.
AXÉ Já Rodrigo Almeida (MC Colchão), segundo as más línguas, não quer mais saber de funk. Agora, ele treina axé, com direito até a abadá, para substituir o cantor Bel Moraes, ex-Chiclete
com Banana, e animar o Carnaval de Salvador. Ôxente, Rodrigo!
CONVERTIDO Os fofoqueiros de plantão disseram que
Bene (ex-Volks), por conta de sua religião, está expressamente
proibido de tomar água e café. Mas, segundo ele, pode “molhar
o bico” quando quiser. Pelo que parece, o popular Bene está
totalmente convertido.
QUENTINHAS Os amigos deste semanário estão com saudades das “novidades” trazidas por Adriano Bocão. O homem
também passou a ser conhecido como o “Rei das Quentinhas”.
Há quem diga que nem Nelson Rubens é páreo para ele.
HOMEM DO IBOPE O povo não perdoa! Espalharam pela
city que o ex-gerente da loja Cybelar, Ademir Modanesi, é o
verdadeiro homem do ibope. Quer saber se o assunto tem audiência? Basta ter uns minutos de conversa com Ademir!
YOUTUBERS As más línguas comentaram que o santista Rodrigo Biagioni (Primo) e o são-paulino Talão Madeira estão cotados para serem os youtubers esportivos do Fut Arena, de Juninho
Montanham e Beto Rodrigues. A dupla fica só na internet
PRENDADA Espalharam pela city que Genesia Seaca está sendo sondada para integrar a edição do Masterchef - terceira idade. A leitora é tão prendada na cozinha que, ainda, consegue ter
tempo para preparar um kit coxinha, bem caprichado, e enviar
para os amigos do Nossa Folha por meio da Maria Helena Robim.
Que delícia!

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 30 de outubro
SANTA TERESINHA: às 16 e 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19h30.
DOMINGO: 31 de outubro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: 10 horas (Subida das Canoas)
e 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado às 19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.
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SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.

HORÁRIOS DAS MISSAS DE FINADOS - 2 DE NOVEMBRO
7h30 - Seminário Santa Teresinha
8 horas - Matriz Santíssima Trindade
9 horas - Comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro (Santa Maria)
10 horas - Matriz Santíssima Trindade
18 horas - Seminário Santa Teresinha
18h30 - Matriz Nossa Senhora Aparecida
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GESTÃO DE RH

Santa Casa de Tietê conquista segunda colocação
Na premiação estiveram Raul Biazotto, Rodolfo Reges e Mateus Germano, acompanhados do diretor-superitendente Pedro Ogeda
Pela primeira vez, a Santa
Casa de Misericórdia de Tietê participou do 3º Prêmio de
Boas Práticas de Gestão de Recursos Humanos do Sindicato
das Santas Casas e Hospitais
Filantrópicos do Estado de São
Paulo (SINDHOSFIL/SP).
Iniciativa visou reconhecer
as melhores práticas de gestão
hospitalar, mostrando como o
setor de Recursos Humanos da
saúde filantrópica tem se empenhado para desenvolver um
trabalho de qualidade, mesmo
diante de tantas adversidades.
As entidades finalistas foram a Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) com
o case Programa de qualidade
de vida da AFIP - Cuidando de
Quem cuida; o Hospital Serviço Social da Indústria do Papel,
Papelão e Cortiça do Estado de

Divulgação PMT

Mateus Germano, Rodolfo Reges e Raul Biazotto
estiveram em São Paulo para receber o prêmio
São Paulo (Sepaco) com o case
Informatização dos Processos
da Segurança do Trabalho Eleição da Cipa e Entrega de

EPIs; e a Santa Casa de Tietê
com o case Semana da Saúde
Virtual, apresentada por Raul
Baccili Biazotto, Rodolfo Pe-

reira Pires e Mateus Demarchi
Germano.
Representando a Santa
Casa de Tietê, estiveram na
premiação Raul Baccili Biazotto, Rodolfo Santos Pereira Reges e Mateus Demarchi
Germano, do RH da entidade,
acompanhados do diretor-superitendente, Pedro Ogeda.
Os vencedores foram:
1º lugar - Ouro - R$2 mil:
AFIP, com 56,86% dos votos;
2º lugar - Prata - R$1,5
mil - Santa Casa de Tietê, com
25,49% dos votos;
3º lugar - Bronze - R$1 mil:
Hospital Sepaco, com 17,65%
dos votos;
A Santa Casa reconheceu o
esforço e a dedicação dos colaboradores envolvidos no projeto e agradeceu em especial a
equipe de RH.

SESSÃO DA CÂMARA

Vereadores debatem problemas
Divulgação PMT

Os vereadores de Tietê
estiveram reunidos na terça,
26 de outubro, para a última
sessão ordinária de outubro.
Segundo o Observatório da Câmara, foram apresentados 20
requerimentos e novamente
as discussões mais acaloradas
abordaram problemas relacionados à Educação.
EMEB “DR. RUY” - Por meio
de requerimento, o vereador
Jairo de Castro (PRTB) cobrou
providências quanto às melhorias na Emeb “Dr. Ruy Silveira Mello”, escola que atende
crianças do berçário ao Pré-II.
Dentre os apontamentos, chamou a atenção a fala do edil a
respeito da infiltração existente em todas as salas.
O OUTRO LADO - Ao tomar conhecimento do requerimento, o vereador Ângelo
Rafael (PSBD) informou que a
Secretaria de Educação pediu
providências imediatas para
a verificação dos problemas
apontados por Jairo de Castro
e a execução dos reparos necessários.
MUDANÇA DE POSTURA - Segundo o Observatório
da Câmara, no mandato atual
tem virado rotina a conduta
positiva dos vereadores João
Martelini (PTB) e Ângelo Rafael
(PSDB), os quais quase sempre
pedem a palavra para prestarem esclarecimentos a respeito dos assuntos debatidos nos
requerimentos mais sensíveis
relacionados à Prefeitura.
AMPLIAÇÃO DO HORÁRIO - Na mesma sessão, o vereador Junior Regonha (MDB)
pediu providências quanto à
ampliação do horário de aten-

Os vereadores da Câmara de Tietê voltarão
a se reunir na terça, 9 de novembro
dimento das creches. O pedido
vem de encontro à solicitação
de pais e mães que possuem
jornadas de trabalho mais extensas do que o período de
atendimento das creches, estabelecido atualmente entre 7 e
17 horas.
SEM TRANSPORTE ESCOLAR - Diante do retorno das
aulas presenciais, Junior Regonha (MDB) também pediu
providências ao Poder Executivo para viabilizar o transporte
escolar aos alunos que residem longe da Escola Estadual
“Plínio Rodrigues de Morais”,
pois nem todos estão sendo
atendidos.
ENTENDA - A escola em
questão está vinculada ao
Governo Estadual, assim há
necessidade de entendimento
entre Tietê e o Estado de São
Paulo para o fornecimento do
transporte escolar aos alunos
do Ensino Médio. Apesar da

burocracia, o aluno tieteense
precisa da atuação efetiva do
Poder Público Municipal para
ir e voltar da escola.
MAIS TRANSPORTE ESCOLAR - Com a pandemia
aparentemente sob controle,
a Prefeitura se deparou com a
necessidade de reorganização
do transporte escolar para os
alunos das Redes Municipal e
Estadual. Por sua vez, Junior
Regonha apresentou outros
dois requerimentos cobrando
providências da Administração para o transporte dos alunos da Etec “Nelson Viana” e
para os alunos que residem no
bairro São Roque.
Em relação ao bairro, Regonha quer saber se, diante da
tenra idade dos alunos de educação infantil transportados
pelo município, a administração disponibiliza profissionais
para acompanhá-los nos trajetos de ida e volta da escola.

MERENDA ESCOLAR - A
merenda servida aos estudantes tieteenses também entrou
no foco da Câmara. Os vereadores Manoel Modesto (REP),
Jairo de Castro (PRTB) e Junior
Regonha (MDB) querem saber
se os alunos têm recebido corretamente a alimentação durante o período escolar. Regonha e Jairo relataram, ainda, as
dificuldades no fornecimento
da merenda nesse retorno dos
alunos às unidades de Educação.
Já o vereador Manoel Modesto (REP) também questionou os termos dos contratos
da Prefeitura com fornecedores de frutas e legumes e declarou que já trabalhou com
esses alimentos, afirmando
que os produtos recebidos
pela Prefeitura são “refugos”.
Já o vereador Ângelo Rafael (PSDB) destacou que o atual
contexto econômico do País
tem prejudicado o fornecimento da merenda, pois com
a alta dos preços os fornecedores não conseguem mais
cumprir o que foi ajustado
nos contratos e procuram as
Prefeituras em busca do reequilíbrio econômico-financeiro
do contrato, visando aumento
do repasse para compra dos
produtos alimentícios.
CIDADÃO TIETEENSE Decreto Legislativo apresentado pelo vereador Dr. Luís Grigolon (PV) concedeu o título de
cidadão tieteense ao Delegado
de Polícia, dr. Luís Rafael de
Souza Campos, atual delegado
de Cerquilho.
A Câmara voltará a se reunir na terça, 9 de novembro.

COVID-19

Municípios de Cerquilho e
Jumirim vacinam hoje
Em Cerquilho, hoje, 29 de
outubro, das 7h30 às 11h30 e
das 13 às 15 horas, a Secretaria
Municipal de Saúde imunizará
gestantes e puérperas com a
segunda dose da Coronavac.
Pede-se a apresentação de
cópia de documento pessoal
com foto e CPF e do comprovante de residência. Os locais
de vacinação são os seguintes:
UBSF Centro; UBSF Di Nápoli; e
UBSF Parque Alvorada.
Já a Prefeitura de Jumirim
informou que nesta sexta,
29 de outubro, das 12h30 às
15h30, na Secretaria Municipal
de Saúde haverá imunização
com a segunda dose da Pfizer
para adolescentes vacinados
até 31 de agosto.
Até o fechamento desta
edição, a Secretaria Municipal
de Saúde e Medicina Preventiva de Tietê não havia anunciado nova data sobre vacinação
contra a covid para esta sexta,
29 de outubro.
VACINÔMETRO - Tietê,
Cerquilho, Laranjal Paulista e
Jumirim seguem com a imunização contra a covid-19.
Até ontem, 28 de outubro,
somando todo o público-alvo,
em Tietê já tinham sido aplicadas 62.690 doses; em Cerquilho, o número era de 75.581
vacinados; em Laranjal Paulis-

DIA DO SERVIDOR

Prefeituras transferem ponto
facultativo para segunda
As Prefeituras de Tietê e
Cerquilho decretaram que alteraram o ponto facultativo
em alusão ao Dia do Servidor
Público. A data, que seria comemorada ontem, 28 de outubro, foi transferida para segunda, 1º de novembro.
A mudança tem como objetivo promover uma melhor
logística de funcionamento
das Prefeituras, já que, com a
previsão de dois feriados separados, os Poderes Executivos
optaram por unir o Dia do Servidor e o feriado de Finados.
Vale lembrar que os serviços essenciais funcionam normalmente durante este período.
FINADOS - A Prefeitura de
Tietê, por meio da Secretaria
de Governo e Coordenação,
informou que o Cemitério da
Saudade terá o horário estendido até as 18 horas na terça,

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

ta, 44.886; e, em Jumirim, somavam 5.394 imunizados.
Vale constar que estes
dados foram publicados na
página do Vacinômetro do
Governo do Estado. É importante ressaltar, ainda, que estes números relacionados aos
municípios paulistas podem
ser acompanhados no site vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde de
Tietê, Cerquilho, Jumirim e
Laranjal Paulista. Até ontem,
28 de outubro, Tietê registrava
4.098 casos confirmados, sendo 3.979 curados e 5 em recuperação, além de 114 óbitos.
Já o município de Cerquilho acumulava até esta quinta, 28 de outubro, 6.675 casos
confirmados, 6.384 curados e
128 em recuperação. O número de mortes era de 163 óbitos.
Em Jumirim, até quarta, 27
de outubro, os casos confirmados de covid-19 somavam 604
pessoas positivadas, tendo
596 curadas, duas pessoas em
isolamento e oito óbitos.
Laranjal Paulista registrava
até sexta, 22 de outubro, 5.501
casos confirmados, com 5.367
pacientes curados, 16 em recuperação e 118 óbitos.

2 de novembro.
Em Cerquilho, a Prefeitura
destacou que na segunda e
terça, 1ª e 2 de novembro, o
horário de funcionamento do
Cemitério Municipal de Cerquilho (antigo) e do Cemitério
Parque Municipal de Cerquilho
(novo) será das 6 às 18h30.
Já hoje e amanhã, 30 e 31
de outubro, o horário de funcionamento será das 6h30 às
18 horas. Reformas, pintura,
lavagem e limpeza dos túmulos para o Dia de Finados poderão ser feitas até 1º de novembro.
Vale lembrar que estão
proibidas quaisquer atividades comerciais nos arredores
dos Cemitérios. A Prefeitura solicitou a colaboração de
todos nos cuidados contra a
dengue e reforçou orientações
para a limpeza e manutenção
dos túmulos.
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INÉDITO

Crime das “Sete Mortes” é contado em livro
Segundo o autor, o objetivo do livro é o resgate da memória do caso que, na época e nas décadas seguintes, repercutiu no mundo todo
José Luiz Meucci (Zé Luiz)
é o autor de um livro que contará o crime das “Sete Mortes”.
Nascido em Laranjal Paulista,
em 19 de março de 1961, é
neto de italianos que vieram
para Tietê na onda migratória
dos anos de 1890.
A sua ligação com as “Sete
Mortes” começou em 1976,
mesmo ano da inauguração
do Centro Interescolar Municipal de Tietê, colégio técnico
de cursos profissionalizantes,
construído atrás do Cemitério
(atual Etec “Vianna”). “Fiz parte da primeira turma e, para
chegar à escola, a maioria dos
alunos cortava caminho pelo
Cemitério e, obrigatoriamente,
passávamos diante da sepultura das ‘Sete Mortes’. E foi
assim que eu soube do crime
e nasceu a minha curiosidade
pelo caso”, disse Zé Luiz.
No entanto, somente 40
anos depois, após uma sequência de coincidências, é que
ele decidiu pesquisar tudo a
respeito da tragédia e transformou as informações no
livro “Dos sonhos ao pesadelo: O Crime das Sete Mortes”.
“No início enfrentei muitas
dificuldades para identificar o
caminho sobre como ‘contar’
tal história. Afinal, o material
pesquisado avolumou-se tanto com inúmeros assuntos e
temas, além do crime, que daria para escrever dois ou três
livros, embora todos ligados,
de certa forma, ao tema central e às famílias envolvidas.
Até pensei em escrever mais

de um. Porém, depois de anos
de dúvidas, escrevendo e reescrevendo inúmeras vezes;
inserindo e excluindo diversos
trechos, decidi pelo conteúdo
e formato que estão sendo publicados. Mas confesso que,
até hoje, não estou certo ter
escolhido o melhor caminho.
Enfim...”, disse o autor.
Ainda segundo Zé Luiz,
“Dos sonhos ao pesadelo: O
Crime das Sete Mortes” é dividido em sete partes, além
do prólogo, sumário, páginas
de referências, entre outros.
Na primeira parte, ele conta
quando e como teve o contato inicial com o caso em 1976,
aos 15 anos. Em seguida, na
segunda parte, narra a sua
trajetória (de 1978 a 2014)
de forma bastante resumida,
abordando
acontecimentos
coincidentes que o remetiam
às “Sete Mortes”. “A começar
pelos três anos que passei
diante da sepultura (de 1976
a 1978) até a incrível coincidência ocorrida em dezembro
de 2014 (36 anos mais tarde),
quando um fato me levou para
dentro do Cemitério de Tietê;
diante da sepultura da família
morta. Isso aconteceu horas
após de ter conhecido o atual
proprietário do Sítio das Sete
Mortes, algo que só fui descobrir dias depois pela internet.
Foi, a partir daí, que decidi
pesquisar e escrever sobre o
crime”, revelou.
Na terceira parte, Zé Luiz
faz uma contextualização histórica sobre o momento em

Arquivo NF

O livro “Dos sonhos ao pesadelo: O Crime das Sete
Mortes” é dividido em sete partes
que viviam Brasil e Itália no século XIX. Trata da transição do
Governo Imperial à República
e o fim da escravidão no Brasil, além dos movimentos das
sociedades secretas italianas
pela libertação do País; fatos
que precederam e motivaram
as guerras pela unificação
e independência da Itália, e
contribuíram para o fenômeno conhecido como a Grande
Emigração, quando milhões de
italianos deixaram o país em
busca de uma vida mais digna
para os seus.
Na quarta parte, ele conta
a história de vida das famílias
Faccin e Tonon na Itália; desde a unificação do País (entre
1860 e 1870) até o desembarque no interior de São Paulo
(1892). Ricardo Faccin, Maria
Tonon e seus familiares deixaram a Itália (ele com quatro
anos, ela com três) no fim de

1891. “Refiz as etapas das viagens que as duas famílias fizeram, ainda em solo italiano,
percorridas a pé, em carroças
e trens. A dramática travessia
do Atlântico, onde foi possível refazê-las, com registros
ocorridos em alto-mar. Mostro
a chegada em Santos, a passagem pela hospedaria e o início
da nova vida nas fazendas de
café de Tietê e Rio das Pedras”,
destacou.
Na quinta parte, Zé Luiz
relata a história de vida das
famílias dos três personagens
principais: as italianas Faccin e
Tonon (as vítimas do crime) e
a brasileira Arruda (do assassino). A narrativa se dá a partir
da chegada da família Faccin
em Tietê, em 1893, até o fim
de 1922.
Na sexta parte, narra todos
os acontecimentos a partir do
primeiro dia de 1923 (ano do

FALECIMENTOS
MARIA INÊS CASARES CAGALE
Faleceu em Tietê, em 21 de outubro, Maria Inês Casares
Cagale aos 67 anos. Falecida era casada com Faustino de Bertola Cagale e deixou os filhos Ludmar, Ludimara e Ludimila,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

crime) e os seus desdobramentos. “Mostro o agravamento
dos problemas com os olhos
de Ricardo, a viagem para São
Paulo para tentar recuperar
a visão, os meses seguintes a
viagem, o assédio do ‘irmão de
criação’ junto à esposa e a filha mais velha, os últimos dias
de vida de Maria e das crianças, por fim, o crime, a fuga e
mobilização de toda uma região para a sua captura - uma
verdadeira caçada ao monstro
da Água de Pedra, bairro rural
onde tudo aconteceu e toda a
repercussão do caso até a vida
do assassino na Penitenciária
e, depois, no Manicômio Judiciário do Juqueri, em Franco
da Rocha, São Paulo.
Finalmente, a sétima e última parte do livro é dedicada
aos acontecimentos dos dez
últimos anos de vida de Ricardo Faccin, entre outros temas,
e também traz nomes como
Venâncio Ayres, delegado de
Tietê; a figura do médico psiquiatra da penitenciária, José
de Moraes Mello; tem ainda
outros personagens como
Franklin de Toledo Piza, primeiro diretor da penitenciária
de São Paulo; André Teixeira
Lima, primeiro diretor do ma-

nicômio judiciário (nascido em
Conchas, quando era distrito
de Tietê); padre Mário Briatore, e a sua participação no socorro as vítimas da explosão
do vagão de trem estacionado
na estação de Cerquilho, caso
este recheado de polêmicas,
além de ter tirado a vida de
um descendente da família
das Sete Mortes, a explosão foi
considerada por várias autoridades um atentado contra o
governador Adhemar de Barros. Coincidentemente, o caso
foi investigado pelo mesmo
delegado Venâncio Ayres, na
época (1948).
“A narrativa não foi desenvolvida como romance, do
tipo suspense, que prende o
leitor do começo ao fim. Boa
parte é composta de ‘recortes’.
A leitura tem altos e baixos e
alguns capítulos interessam
apenas para os familiares das
vítimas ou àqueles que, de alguma forma, se relacionaram
mais intensamente com ‘eles’ e
com os resquícios da tragédia.
Além da realização pessoal, o
objetivo com o livro é o resgate da memória do caso que, na
época e nas décadas seguintes,
repercutiu no mundo todo”,
ressaltou Zé Luiz.

FALECIMENTO
ALFREDO CARLOS RODRIGUES
Faleceu em Cerquilho, em 23 de outubro, Alfredo Carlos
Rodrigues aos 56 anos. Falecido era casado e deixou a esposa
e filhos, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho.
AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece aos amigos pelas manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram
ao funeral.

ANTONIO CAVALCANTE NETO
Faleceu em Tietê, em 22 de outubro, Antonio Cavalcante
Neto aos 84 anos. Falecido era viúvo de Celi Aparecida Valério Cavalcante e deixou os filhos Lilian e Leandro, além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
CLEIDE PINTO DE FREITAS
Faleceu em Cerquilho, em 24 de outubro, Cleide Pinto de
Freitas aos 70 anos. Falecida era casada com Valdeci Freitas
e deixou os filhos Elizete, Lucio, Carlos, Claudia e Lais, além
de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram ao funeral.

FALECIMENTOS
JOÃO BATISTA DOS REIS
Faleceu em São Paulo, em 21 de outubro, João Batista dos Reis
aos 79 anos. Falecido era casado com Junes Delavale dos Reis e
deixou os filhos Marcelo e Tânia, além de demais familiares.
Seu corpo foi sepultado no Cemitério Parque Municipal de
Cerquilho.
ANTONIO CARLOS BUENO DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 21 de outubro, Antonio Carlos
Bueno da Silva aos 66 anos. Falecido era casado com Creusa Ribeiro da Silva e deixou os filhos Márcia Cristina, Rogério e Paula
Vanessa, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho.

LUIZ MARTINS
Faleceu em Tietê, em 24 de outubro, Luiz Martins aos 88 anos.
Falecido era casado com Maria Aparecida Gonçalves Martins e
deixou as filhas Marli, Maria, Marlene e Lucimara, além de demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
JOSÉ MARIO LEITE
Faleceu em Sorocaba, em 25 de outubro, José Mario Leite aos
82 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho.

LUCI CORRÊA
Faleceu em Cerquilho, em 22 de outubro, Luci Corrêa aos
88 anos. Falecida era casada com José Jorge Correa e deixou
os filhos Marcelo, Rogério, José Osmar, Sueli, Jumar, Ademir e
Tárcio, além de demais familiares.
Seu corpo foi sepultado no Cemitério Parque Municipal de
Cerquilho.

MARIA JONEIDE PEREIRA DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 26 de outubro, Maria Joneide Pereira da Silva aos 52 anos. Falecida era casada com Sudenir Nogueira da Silva e deixou os filhos Cristiane, Daiane, Sudenir e Vanessa, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho.

REINALDO PIRES
Faleceu em Cerquilho, em 24 de outubro, Reinaldo Pires aos
72 anos. Falecido era viúvo e deixou os filhos Franco, Felipe, Ana
Paula e Maria Graça, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho.

ADEMIR MACHADO
Faleceu em Conchas, em 26 de outubro, Ademir Machado aos
46 anos. Falecido era solteiro e deixou os filhos Pedro e Aline,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Conchas.

WILSON ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
Faleceu em Pereiras, em 23 de outubro, Wilson Roberto Alves de Oliveira aos 66 anos. Falecido era casado com Lucia Moreno de Oliveira e deixou as filhas Daiane e Simone, além de
demais familiares.
Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Pereiras.

ELYDIA MARIA FOLTRAN GRANDO
Faleceu em Cerquilho, em 26 de outubro, Elydia Maria Foltran
Grando aos 86 anos. Falecida era viúva de Luiz Grando e deixou
os filhos José Venício, Acir Grando e Elvir Durval, além de demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho.

CATARINA SENA EVANGELISTA DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 24 de outubro, Catarina Sena Evangelista da Silva aos 56 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Pereiras.

SEBASTIÃO MANOEL FERREIRA
Faleceu em Tietê, em 26 de outubro, Sebastião Manoel Ferreira aos 81 anos. Falecido era casado com Rosalina Vieira Ferreira

e deixou os filhos Sebastião, Adolfo, Cleide, Neide e Mauro, além
de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Memorial Jardim do Éden.
GUEDES DE MELARÉ COAN
Faleceu em Sorocaba, em 26 de outubro, Guedes de Melaré
Coan aos 90 anos. Falecido era casado com Maria de Lourdes
Soares Coan e deixou os filhos Paulo Geraldo, Márcia e Edivaldo,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

Sexta-feira, 29 de outubro de 2021

jornalnossafolha.com.br

IMÓVEL

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

VENDE-SE

Creci 59.273

www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br
Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP
Telefones: (15) 3282-3744
3285-1960 . 99658-0967

Compra, Venda e Locação
LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS - ESTAMOS
À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR ATENDER A
TODOS
l Casa no São Pedro - R$700. Sobrado - Varanda na frente - Superior - Piso Superior: 2 dormitórios, 2 banheiros, cozinha, sala e lavanderia.
Piso Inferior: 1 banheiros social e garagem para 2
carros coberto. Somente para residência.
l Casa na Terras de Santa Maria - Aluguel:
R$850 + IPTU R$49,48 (2021) = Total: R$899,48.
Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, área de lavanderia, garagem descoberta e no fundo mais um cômodo com banheiro e
lavanderia toda coberta.
l Apartamento no Edifício Morada Azul - Valor
total: R$1.157,79 - Aluguel / IPTU e condomínio. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1
banheiro social e garagem para 2 carros coberto.
Tem armário na cozinha, área de serviço, rack na
sala, guarda roupa no quarto.
l Apartamento no Edifício Aurélio Persone
- Centro. Acomodações: 2 dormitórios, sendo 1
suíte, sala 2 ambientes, 1 banheiro social, cozinha, lavanderia, banheiro de serviço e 2 vagas na
garagem. Valor da locação: R$1.400, Aluguel +
Condomínio R$535 + IPTU (2021) R$59,81 = Total
R$1.994,81 - Valores podendo ter alterações.
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa no Centro = R$320.000. Acomodações: 3
dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, corredor, área de serviço, quintal e quartinho de despensa. Área total de terreno: 5,50x24,18 = 133m² /
Área de Construção: 124,76m².
l Povo Feliz = R$150.000. Acomodações - Imóvel
Comercial - Padaria no local - Venda somente da
instalação - Aluga o prédio por R$2.500, mensal
com energia solar já. Salão comercial 116m² de
construção. 2 banheiros, depósito de farinha, sala
de produção e recepção área da venda. Possui
energia solar - Fica no imóvel - Geladeira alto serviço - 3 portas, freezer vertical de porta de vidro
novo, 2 balcões refrigerado, máquina de cortar frio,
balança eletrônica, mesa de 2 metros na recepção, 3 prateleiras de mercearia. Dentro tem mais 3
freezer, 1 geladeira de inox com 6 portas e outras
coisas mais que tem lá dentro - 2 fornos a gás com
instalação de 45 - Câmera fria e mais 2 mesas.
Obs: A venda é apenas dos equipamentos e a locação do Prédio.
l Chácara na Água Santa = R$ CONSULTE Terreno: 2.800m². Casa sede com 220m² com
3 suítes, 1 lavabo, cozinha, sala de jantar e sala
de TV em L com varanda - Chalé para visitas
com 48m² com 2 suítes independentes para visitas - Salão de festas com 200m² com cozinha,
churrasqueira, 1 quarto, 1 banheiro social piscina
com churrasqueira e cinema com banheiro. Área
gourmet com 60m², com churrasqueira, área de
descanso e piscina. E também tem barracão coberto nos fundos, menos 80m².

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.

CASA NO PARQUE ALVORADA EM CERQUILHO
Casa construída 130m² em terreno com 496m². Tem fundo
gramado com um pequeno jardim na frente. Casa contém dois
dormitórios, uma suíte, lavabo, banheiro social, sala e cozinha
grandes, lavanderia, garagem para quatro carros, sendo duas
vagas cobertas, portão social e portão automático para carro.
Valor R$450 mil. Telefone (11)99652-4444, falar com Helena.

FRENTE AO MAR
Apto. familiar em Santos - Canal 1 (avenida da praia)
Acomodação para 5 pessoas.
Para fins de semana, temporada e feriados.

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

PARANÁ FUTEBOL CLUBE
(Fundado em 30/08/2017)
EDITAL nº 01/2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Álvaro da Rocha Monteiro, diretor e presidente do “Paraná Futebol Clube Tietê”, inscrito no CNPJ sob número
28.584.387/0001-90, no uso das suas atribuições legais, convoca os senhores colaboradores (fundadores, contribuintes e
efetivos) da nossa Instituição para eleição da Mesa Diretora
para o biênio de 12/06/2021 a 12/06/2023, que dar-se á no
próximo domingo, 31 de outubro de 2021, às 8 horas, na rua
Piabas, 10, no bairro Jardim Bonanza (Pingo no I), na cidade
de Tietê. Para tanto, ficam convocados também os membros
da atual Diretoria.
Tietê, 26 de outubro de 2021
Álvaro da Rocha Monteiro
diretor-presidente

ASSINE E ANUNCIE

(15)3282-5133
BEIRA-RIO

Feira Noturna do Produtor
Rural ocorre às quartas
Divulgação PMT

Autoridades, como o prefeito Vlamir Sandei,
marcaram presença no local

ADOÇÃO URGENTE

Divulgação Projeto MiauJude

John vivia em um
sítio sem condições
de sobrevivência. Foi
resgatado junto dos
irmãos. Todos terminaram adotados menos ele. Trata-se de
um filhote bastante
amoroso e que já está
com as vacinas e o
vermífugo em dia. Ligue (15)99739-3002
ou acesse miaujude.
com.

Realizada na avenida Fernando Costa (Beira-Rio), a Feira Noturna do Produtor Rural
teve início, em Tietê, na quarta, 20 de outubro.
A iniciativa contou com o
apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tietê, representado pelo presidente José
Carlos Pizol, que em parceria
com a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, Agricultura e
Desenvolvimento Sustentável,
sob o comando de Rodrigo de
Andrade Modolo, deu forma à
1ª Feira Noturna do Produtor
Rural, uma aspiração do prefeito Vlamir Sandei (PSDB).
Presente na Feira do Produtor Rural, o presidente do Sindicato Patronal Rural de Tietê
Tony Persona, parabenizou todos os envolvidos e destacou
a potencialidade de crescimento do evento, a qualidade dos
produtos trazidos pelos produtores rurais e a estrutura da
praça de alimentação.
Respeitando os protocolos
sanitários, a população prestigiou a feira e, mesmo em uma
noite fria, movimentou a avenida Beira-Rio. No local, teve
o vinho, a grappa e o vinagre
produzidos, artesanalmente,
pela Sociti, além do verde viçoso das hortaliças e das cores dos legumes enchendo os
olhos da população.
Na praça de alimentação, o
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destaque ficou com as variedades de pastéis, churrasco,
salgados, doces, queijos artesanais e caldo de cana.
Durante o final da tarde
e, no início da noite, tiveram
shows típicos no palco da
Beira-Rio, trazidos por José
Carlos Pizol, do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Tietê.
O prefeito esteve no local
e percorreu todas as barracas
para incentivar os produtores
rurais, que, semanalmente,
realizarão a Feira Noturna do
Produtor Rural às quartas. “A
ideia é esta realização ser uma
festa familiar, que marca o
encontro das pessoas e a valorização do produto fresco e
acessível”, destacou Sandei.
De acordo com Rodrigo
Modolo, na quarta, 27 de outubro, já houve a 2ª edição da
Feira Noturna do Produtor Rural e assim será sucessivamente. “A proposta busca trazer
a população para consumir
os produtos disponibilizados
nesta feira”, informou.
Vale lembrar que os interessados em expor seus
produtos deverão procurar a
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento
Sustentável,
na rua do Comércio, 954, ou
o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Tietê, na Praça dr.
José Augusto Corrêa, 45.

Médicos têm direito à
aposentadoria especial
Divulgação

A Reforma da Previdência trouxe várias
alterações e até hoje
gera inúmeras dúvidas,
como, por exemplo, sobre a aposentadoria especial para os médicos
que trabalham como
empregados ou como
contribuinte individual
(autônomo).
Até 13 de novembro de 2019, o requisito
para concessão da aposentadoria especial era
o exercício de 25 anos
de trabalho com exposição a agentes nocivos.
E os segurados filiados a partir de 14 de novembro de 2019 devem cumprir a regra
permanente: a idade mínima de 60 anos de idade para homem
ou mulher e 25 anos de exercício na atividade especial.
Importante salientar que a aposentadoria especial até abril
de 1995 era concedida através enquadramento por categoria
profissional, bastava comprovar a profissão na Carteira de Trabalho da Previdência Social (CTPS). A partir de 28 de abril de
1995, passou-se a exigir a comprovação da exposição a agentes
nocivos através de formulário de insalubridade.
A Reforma da Previdência alterou o texto constitucional trazendo uma nova redação no §1º, II do artigo 201 da CF/88, fazendo referência expressa aos agentes biológicos, e isso é bastante benéfico, pois não tinha essa previsão legal.
Cabe mencionar sobre os profissionais autônomos, porque
é muito comum na área da Saúde a filiação à Previdência na condição de contribuinte individual, principalmente, entre os médicos a prestação de serviços a diversos hospitais e operadoras
de planos de saúde. Contudo, nestes casos, a responsabilidade
pela elaboração dos meios de provas é do próprio segurado.
O médico empregado deverá solicitar na empresa em que
trabalha o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Esse documento contém o histórico de toda vida laborativa do profissional, e descreve, de forma detalhada, o setor, o cargo, a atividade exercida, e os fatores de risco existentes no ambiente de
trabalho: físico, químico ou biológico, entre outros.
No caso dos médicos autônomos, como as informações sobre as atividades profissionais são inseridas, unilateralmente,
no PPP, é essencial a produção de outras provas, como prontuários médicos, comprovantes de especializações, declarações de
tomadores de serviços, fichas de pacientes, dentre outras.
O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), na maioria das
vezes, tem negado os pedidos de aposentadoria especial por
não reconhecer algumas atividades como insalubres, porém, é
possível recorrer na via judicial.
Em caso de dúvidas, consulte um(a) advogado(a) especialista em Direito Previdenciário da sua confiança.
GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
é advogada especialista em Direito Previdenciário
e do Trabalho (OAB/SP 266.012)
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CAMPEONATO PAULISTA

Sub-17 do Comercial enfrenta o Desportivo Brasil
Neste sábado, 30 de outubro, a equipe comercialina entra em campo para jogar a sua primeira competição da segunda fase
O Comercial Futebol Clube
segue na disputa pelo Campeonato Paulista e no sábado, 16
de outubro, entrou em campo
para enfrentar o Novo Horizontino pelas categorias de
base Sub-15 e Sub-17 no estádio “José Ferreira Alves” (Comercial), em Tietê.
Na primeira partida pela
categoria Sub-15, o Comercial
cumpriu tabela e foi derrotado
pelo placar de 2 a 1, sendo eliminado na primeira fase.
Pela categoria Sub-17, a
equipe alvinegra empatou com
o Novo Horizontino por 1 a 1.
Ja no sábado, 23 de outubro, o Comercial jogou pelas
categorias Sub-15 e Sub-17 e
enfrentou a Ferroviária, em
Araraquara. Neste dia, a cate-

goria Sub-15 do Comercial perdeu pelo placar 2 a 0.
Já a categoria Sub-17, que
precisava obter uma vitória
para passar para a segunda
fase, venceu a Ferroviária pelo
placar de 3 a 1 e, assim, conseguiu a classificação para a
segunda fase do Campeonato
Paulista.
Agora, estão definidos os
grupos e a tabela de jogos da
segunda fase do Campeonato
Paulista Sub-15 e Sub-17.
Para essa nova etapa da
competição, as 16 equipes
classificadas foram divididas
em quatro grupos. Eles se enfrentarão em jogos de ida e
volta, classificando para as
quartas de final os dois melhores de cada chave.

Divulgação Comercial

A chave do Comercial Futebol Clube (Tietê) na categoria
Sub-17 tem o Sport Club Corinthians Paulista (São Paulo),
a Associação Atlética Ponte
Preta (Campinas) e o Desportivo Brasil Participações Ltda.
(Porto Feliz).
Neste sábado, 30 de outubro, a equipe Sub-17 do Comercial Futebol Clube joga seu
primeiro jogo pela segunda
fase do Campeonato Paulista contra o Desportivo Brasil
(Porto Feliz), às 10 horas, no
estádio “José Ferreira Alves”
(Comercial), em Tietê.
É válido lembrar que a
competição segue sem entrada
de público devido aos protocolos adotados nesta pandemia
da covid-19.

Equipe Sub-17 garante resultados e passa para a segunda fase

CORRIDA DE RUA

CERQUILHO

Ecort realiza o 64º Treinão “Henrique
Albino” neste domingo

Veteranos do São José
comemoram 42 anos

No domingo, 31 de outubro, a Equipe de Corredores
de Rua de Tietê (Ecort) realiza
o 64º Treinão “Henrique Albino”, e conta com a participação de atletas de Tietê e de
municípios vizinhos.
Vale lembrar que o percurso determinado será de 6,4
quilômetros e, de 12,8 quilômetros, para quem decidir re-

alizar duas voltas.
A saída da Ecort ocorre
da praça dr. Elias Garcia, em
frente ao Bradesco, no Centro,
priorizando todas as medidas
sanitárias de segurança.
O próximo treinão ocorre
no final do mês de novembro.
CONVITE - Considerada
a melhor corrida do interior
paulista, em dezembro vem aí

a 7ª Corrida “Itamar Albertini”,
em Tietê, com a realização dos
Corredores de Rua de Tietê
(Ecort) e apoio da Secretaria
Municipal de Esportes Juventude e Lazer (Sejul).
A largada será do ginásio
de esportes “Acácio Ferraz”, a
partir das 7 horas, com apenas
300 inscrições.
Haverá premiações por

equipe, geral e para Tietê. A
faixa etária masculino e feminino terá medalhões de 5 em 5
anos na geral.
Serão entregues troféus do
1º ao 5º lugar no geral e do
1º ao 5º lugar para Tietê, pelo
para masculino e feminino.
As inscrições podem ser
feitas no runnerbrasil.com.br.
O valor é R$30.

A equipe dos Veteranos
do São José de Cerquilho
completou no sábado, 23 de
outubro, 42 anos e, para a
data não passar em branco,
organizou, em sua sede, um
evento com jogos. Na oportunidade, as equipes vencedoras conquistaram troféu.
Confira o placar dos jogos:
Pingo no I A 1 x 1 Pingo no I B

Onde Anda Você?

Médio-volante José
Carlos da Silveira
(Cabeção)
José Carlos da Silveira é
um ilustre contador tieteense nascido em 16 de março
de 1941 da união de Antonio
Ferraz da Silveira e Thelina
Camargo. Foi justamente no
meio esportivo que surgiu
seu apelido Cabeção.
Ainda criança, com apenas
um ano de vida, o marido de
Maria Helena perdeu seu pai
e coube à dona Thelina, uma

jovem viúva, cuidar dos seus
seis filhos. Extremamente batalhadora, a matriarca enfrentou muitas dificuldades para
educar os filhos.
O pai de Rodrigo e Patrícia era um médio-volante de
forte marcação. No esporte,
Cabeção é da época das bolas
e balizas improvisadas, período em que garotos da cidade
eram acolhidos e preparados
na formação esportiva.
Como jogador de futebol,
atuou no Infantil e Juvenil do
América Futebol Clube de Tietê. Pela capacidade, disciplina
e paixão pelo esporte, chegou
ao quadro principal do América, quando disputou por várias oportunidades o Campeonato Amador Regional.
Foi descoberto na época
do estádio do América ainda
no terreno de Caio Gracco de
Souza Campos, na década de
1950. Vale lembrar que, naquele gramado, surgiu uma
geração de talentosos atletas,
todos lapidados pelo inesquecível técnico Joãozinho Piovesani.
Nas conversas, Cabeção
sempre conta que, certa vez,
para jogar pelo Juvenil do
América no distrito de Jumirim, a equipe viajava de cami-

nhão e lá aconteceram desentendimentos dentro de campo.
Por conta disso, o caminhão
que transportava os jogadores do América ficou trancado,
propositalmente, no pátio próximo ao campo, sem ter como
sair de lá.
O avô de Enzo contou ainda que, nesta ocasião, sua
salvação foi o saudoso padre
Emílio Grando, que tendo ido
rezar missa às seis da tarde na
igreja local, ofereceu-lhe carona. Os demais atletas retornaram a Tietê graças a um cidadão de Jumirim que arrumou
outro caminhão.
Já no início da década de
1960, Cabeção seguiu para o
Amador do Comercial e nele
sagrou-se campeão. Segundo
o homenageado, foi a sua melhor época como atleta porque
ali disputou o Campeonato
Amador, sob comando técnico
de José Bertoli.
Mas teve também um time,
chamado Catado, que Cabeção
integrou ao lado dos amigos
Razera, Toco, Toninho, Mario,
Tone, Tadeu, Paulo, Lolai, Eduardo, Zica e Lilo.
Perguntado sobre jogadores que marcaram época, Cabeção recorda-se de Mirinho,
Dema Bufo, Daio, Tico Ama-

Los Hermanos 3 x 1 Cipatex
Sicoob 3 x1 Hungria
Chopp Express 0 x 1 São
Pedro
Zambianco 3 x 1 Gargalo
Biatex 0 x 2 Botafogo
Vale lembrar que o São
José é uma das equipes mais
tradicionais de Cerquilho e
região. Tanto que, na década
de 1960, disputou a terceira
divisão do Paulista.

Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

CATADO FUTEBOL CLUBE - DÉCADA DE 1970
Em pé: Razera, Toco, Toninho, Mario, Cabeção, Tone e Tadeu
Agachados: Paulo, Lolai, Eduardo, Zica e Lilo
relo, Dinho de Nego, Cavani
(goleiro), Carlinhos Bergamin,
Maciel, entre outros.
Um abraço ao atleta Cabeção, um dos sócios-proprietários do Escritório Contábil
Bandeirantes. Muitas lembran-

ças carregadas de glórias!
PIADINHA DA SEMANA:
Um bêbado chegou à Delegacia e o delegado perguntou:
- “Você também estava na
confusão?”
-“ Não, senhor!”, respondeu

o bêbado.
- “Então, por que você está
aqui?”, questionou o delegado.
O bêbado respondeu:
- “Os policiais chegaram
e gritaram: ‘Cana para todo
mundo!’ Daí, eu vim!”
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Saiba quem foi Epaminondas de Camargo Madeira
Como médico, era bondoso, competente e dedicado e, como político, gozava de grande prestígio entre os seus chefes e partidários
Dr. Epaminondas de Camargo Madeira nasceu, em 16
de maio de 1900, em Tietê. Filho de Francisco de Assis Madeira, que atuou como diretor
do grupo escolar, hoje denominado “Luiz Antunes”, por
mais de 30 anos, e de Franklina Camargo Madeira, estudou
as primeiras letras no estabelecimento de ensino dirigido
por seu pai. Ao sair do 4º ano,
após o obrigatório exame de
suficiência, foi matriculado na
Escola Normal de Piracicaba.
Aos 16 anos, obteve o diploma
de professor primário.
Com objetivo de trabalhar
no Magistério e iniciar assim
os embates da vida, em 1917,
mudou-se, temporariamente,
para o Estado de Santa Catarina e lá foi nomeado mestre-escola em Palhoça por dois anos.
Naquela época, os professores
paulistas diplomados, que lá
quisessem exercer atividades,
tinha vantagens ao obter uma
nomeação para uma cadeira.
Regressando a Tietê, matriculou-se na antiga Escola
de Farmácia e Odontologia de
São Paulo, chegando a completar o primeiro ano. Não se
simpatizando pela carreira de
farmacêutico e ambicionando o estudo da Medicina, em
dezembro de 1920 foi para
a então capital do País, onde
requereu matrícula na Faculdade Nacional de Medicina do
Rio de Janeiro. O curso do primeiro ano de Farmácia quase
equivalia ao primeiro ano de
Medicina e, para completar as
matérias obrigatórias, fez o
exame de inglês.
Com muito brilhantismo,
concluiu os estudos de Medicina em dezembro de 1924
e, em 2 de janeiro de 1925,
requereu a expedição do diploma, colando grau em 31 de

Acervo NF

Este renomado tieteense faleceu, em São Paulo,
em 9 de novembro de 1975
dezembro de 1924.
Aprovada com distinção, a
tese defendida versava sobre
“O Reflexo Óculo-Cardíaco na
Gravidez”, com o subtítulo de
“Estudo Clínico Experimental”.
Em 18 de janeiro de 1926, o
seu diploma foi assinado pelo
reitor e conde Afonso Celso,
assim como pelo diretor Rocha Leão e pelo secretário dr.
Eugênio de Menezes.
Vale lembrar que, durante
o curso de Medicina, dr. Epaminondas foi interno do Hospital
São João Batista, de Niterói, e
também atuou como monitor de Anatomia, da qual era
chefe, o professor Fernando
de Magalhães, notável médico
e uma das grandes figuras da
Ciência Médica Brasileira.
De posse do diploma que
tanto ambicionava, voltou a
Tietê, onde, em abril de 1926,

abriu consultório e iniciou sua
carreira coroada de franco êxito. Na edição de 11 de abril de
1926, o jornal “O Tietê” publicou o primeiro anúncio da sua
clínica.
Dr. Epaminondas casou-se
com Aracy Maffei, filha de Antonio Maffei e de Ercília de Arruda Maffei, em 19 de abril do
ano de 1927.
Ao mesmo tempo em que
se empenhava em sua clínica
médica, com a fundação do
Partido Democrático ingressou na referida agremiação,
engrossando o movimento de
renovação política, tomando
parte ativa nas campanhas de
1928, 1929 e 1930.
Por meio do decreto 6.601,
datado de 11 de agosto de
1934, criou o “Ginásio Estadual”, sendo o mesmo instalado,
oficialmente, em 12 de feve-

reiro de 1935. Nomeado seu
diretor, dr Epaminondas ocupou este cargo até novembro
de 1938.
Em 25 de abril de 1945,
com as mudanças políticas e
o retorno dos seus correligionários, foi novamente nomeado diretor do Ginásio, Escola
Normal, Colégio e, depois,
Instituto Estadual de Educação
“Plínio Rodrigues de Morais”,
permanecendo na direção até
31 de janeiro de 1968. Nesta
data foi transferido para São
Paulo, comissionado no Serviço de Saúde Escolar, até que se
aposentou.
Dr. Epaminondas fez parte
do Diretório Político do Partido Democrático, de 17 de
maio de 1928 até 23 de agosto de 1931. Com a formação
do Partido Constitucionalista,
acabou sendo eleito membro
do diretório em 4 de abril
de 1934. Com as contínuas
transformações políticas e
formação do Partido Social Democrático, também integrou
referido Diretório Político,
eleito em 29 de julho de 1945,
com mandatos renovados em
21 de setembro de 1952 e 6 de
outubro de 1957.
Em dezembro de 1951 mudou-se para São Paulo, onde
continuou em atividade, ocupando na Educação cargos
de responsabilidade. Exerceu,
ainda, o cargo de superintendente do Serviço do Café, da
Secretaria da Agricultura, além
de diretor da Cooperativa Central e Rural do Brasil e diretor
da Dominium, cooperativa exportadora de café solúvel. Profundo conhecedor da política
cafeeira, proferiu conferências
em vários países da Europa e
da América Latina, como produtor e exportador de café.
Na imprensa, colaborou

ESPAÇO ABERTO

O consolo de Deus
Diante das tragédias ocorridas em todas as partes do
mundo, as quais são apresentadas em “tempo real” na internet, existe sempre um questionamento: “Quem poderia
oferecer o consolo?”
Na verdade, esta pergunta
sempre fez parte da história
da humanidade. Assim, o próprio Deus inspirou o salmista
Davi a compor o belíssimo salmo 23, como o remédio para
capacitar o homem em sua
passagem pelo sofrimento.
O texto destaca: “O Senhor
é o meu pastor: nada me faltará. Ele me faz descansar
em pastos verdes e me leva a
águas tranquilas. O Senhor
renova as minhas forças e
me guia por caminhos certos,
como ele mesmo prometeu.
Ainda que eu ande por um vale
escuro como a morte, não terei
medo de nada.”
“Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo; tu me proteges e
me diriges. Preparas um ban-

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

quete para mim, onde os meus
inimigos me podem ver. Tu me
recebes como convidado de
honra e enches o meu copo até
derramar. Certamente a tua
bondade e o teu amor ficarão
comigo enquanto eu viver. E na
tua casa, ó SENHOR, morarei
todos os dias da minha vida.”
(Salmo 23 - Tradução da Linguagem de hoje).
Como é importante receber
o conforto divino da palavra
de Deus. Algo não experimentado por um pai ao perder
uma de suas filhas ternamente
amada por ele. Apesar de não
se lamentar, sentia uma grande aflição ao aceitar este golpe
doloroso. Isso despedaçava o
seu coração. Retirou-se para
uma pequena casa de campo.
Todo o seu prazer era passear
no belo jardim, junto ao terraço do castelo vizinho.
Então, toda manhã, passava ali algumas horas. Apenas
observava o belo local, visto
que o dono da propriedade

morava a alguma distância
daquele lugar, em uma grande
cidade. Angustiado, gostava
principalmente de sentar-se
perto de uma magnífica roseira, a qual produzia apenas
uma rosa; mas, como era bela!
O jardineiro havia prometido
cuidar muito particularmente
dela e não entregá-la a ninguém, a fim de que ele pudesse gozar, por longo tempo da
sua beleza e perfume, olhando-a como sua flor.
Certa manhã sua pessoa foi
surpreendida, pois a favorita
tinha desaparecido! “Quem a
teria colhido?”
–“Que fez você?” - perguntou ao jardineiro.
–“Tinha-me prometido respeitar esta flor e de guardá-la
só para mim!”
–“É verdade” - replicou –
“mas o Senhor a quis para si”.
Durante o dia, aquelas
palavras voltavam frequentemente à sua mente: “O Senhor
a quis para si”. Aplicou esta li-

ção à sua vida. “A minha filha”,
diz ele, “era uma bela flor e eu
a julgava minha! Mas por que
murmurar? Ela pertencia ao
Senhor, e Ele a quis para Si! Na
verdade, a tinha dado e a tomado. Bendito seja o Seu Santo
Nome!”
Portanto, o pai tinha razão. Neste mundo, há apenas
uma consolação real para os
sofrimentos. Ela vem da fé, a
qual reconhece em todas as
circunstâncias a mão divina
conhecedora das necessidades
do ser humano. “Porque Ele
faz a ferida, e Ele mesmo a ata;
Ele fere e as Suas mãos curam”
(Jó 05:18). Assim, desejo que
Deus seja sempre o seu consolo em todos os momentos de
sofrimento.
Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e
educador. E-mail: jcprestesedu@hotmail.com - Twitter: @
teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha de hoje
traz a inesquecível poetisa
Juracy Gomide Milanelo, uma
mulher à frente do seu tempo, além de mãe dedicada e
amorosa, companheira solidária, amiga generosa e tieteense
admirável. Desde o seu falecimento, em 9 de dezembro do
ano de 2003, aos 82 anos, a
eterna poetisa deixou-nos um
sentimento de saudade.
A queridíssima professora primária da escola “Plínio
Rodrigues de Morais” fez sua
história fosse como profissional, como esposa de Dante Milanelo ou mãe de seus quatro
filhos.
A menina, que começou a

escrever seus versos aos 12
anos, cresceu e tornou-se conhecida e admirada. Em um
dos tantos trabalhos realizados, em 1994, Juracy prestou
homenagem à minha pessoa
na forma de acróstico em um
dos seus Perfis, com o subtítulo “Eles são assim”. Quanta
honra!
Como escreveu o saudoso
Deraldo Rodrigues, Juracy Gomide Milanelo, onde quer você
que esteja, saiba que seu brilho está eternizado entre todos que lhe amavam e admiravam. Por isso, você permanece
viva em nossa alma e coração.
Agradeço, eternamente, a sua
amizade!

Acervo DR

com o jornal O Estado de São
Paulo, publicando inúmeros
artigos. Também fez parte do
Rotary Club de Tietê, desde a
fundação em 26 de dezembro
de 1947.
Era o dr. Epaminondas
um fino cavalheiro, excelente
orador, inteligente profissional, um indivíduo culto que
engrandeceu a casa de ensino
que dirigia, tornando as festas
de formatura verdadeiros fatos sociais.
Segundo Benedito Pires
de Almeida, como médico era
bondoso, competente e dedicado aos menos favorecidos

que o procuravam. Como político, gozava de grande prestígio entre os seus chefes e partidários, destacando-se pela
solidariedade aos companheiros. Durante todo o tempo que
residiu em Tietê, fez parte do
Corpo Clínico da Santa Casa,
onde atendia às obrigações do
seu trabalho na clínica geral
e cirúrgica, sem remuneração
alguma.
Ainda segundo Benedito Pires de Almeida, dr. Epaminondas foi um grande cidadão,
cientista, amigo e tieteense.
Faleceu em São Paulo, em 9 de
novembro de 1975.

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Elizabeth Businari
Arquivo pessoal

Elizabeth de Fátima Dias Businari, filha de José Dias Torralva e Therezinha Ferreira Dias, nasceu em 18 de abril de 1966,
na cidade Bauru, tendo como irmãos Rosangela, José Carlos e
Cristiane. Está casada com Edison José Businari e tem dois filhos do seu primeiro casamento: a Laura, de 29 anos, e o Victor
Augusto, de 20 anos.
Formada pela Faculdade Metodista de São Paulo e Pós-Graduada em Administração Hospitalar e Gestão em Saúde, está
concluindo mais uma especialização em Gestão Pública. Atualmente, trabalha na Santa Casa de Cerquilho como administradora hospitalar.
Eu sou? Amiga, determinada, otimista e muito grata pelos
bons momentos e pelos difíceis também, pois com eles aprendemos sempre.
Sinônimo de beleza? Beleza é tudo que nos encanta e nos
faz bem: um sorriso sincero, um lugar que nos aconchega, um
momento inesquecível. Belo é tudo que aquece o nosso coração!
Cantor e cantora? Sou eclética! Gosto de rock, pop, samba
e música sertaneja. Aprecio muito as músicas da Marisa Monte
e do Freddie Mercury.
Ator e atriz? Aprecio o trabalho de vários. Gosto muito da
interpretação da atriz Angelina Jolie e do ator Harrison Ford.
Sonho? Tenho vários! Sonho em viajar por lugares que ainda não tive oportunidade de conhecer. Também sonho em ser
avó e de poder envelhecer com saúde. Acredito que sejam estes os principais.
Amor? Minha família, a base de tudo.
Solidão? Assustadora e, por vezes necessária, para refletirmos sobre nossa existência.
Deus? Meu Tudo! Ele é bom o tempo todo.
Religião? Católica Apostólica Romana.
Filme? Gosto de ação, suspense e terror.
Sonho de consumo? Fazer a viagem para os Caminhos de
Maria e Santuários Mariano na Europa.
Defeito? Teimosia.
Qualidade? Ser determinada e amiga.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Reunir amigos, passear com meus cães e cozinhar
para as pessoas que amo.
Qual o livro de cabeceira? A Bíblia (e é sempre lida).
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Jornalista.
Momento da vida para repetir? Uma viagem que fizemos
em família para Itacaré na Bahia.
Alegria? Trabalhar como voluntária.
Tristeza? Doença na família.
Decepção? Com falsos amigos.
Receita contra o tédio? Fazer artesanato, ocupar a mente.
Tem saudades do quê? Do meu pai José e das brincadeiras
da infância, uma fase de inocência.
Amizade é? Demonstração de afeto! É um laço de carinho
entre dois seres.
Um(a) amigo(a) especial? Tenho alguns, são poucos e caros. Moram do lado esquerdo do peito (como diz a música). As
circunstâncias da vida levaram alguns para outro lado, mas os
tenho em minhas memórias.
Palavra que riscaria do vocabulário? Nunca.
Ídolo? Deus.
Frase? “O que te desafia é o que te transforma”.
Nota 10 para: a alegria.
Nota zero para: a falsidade.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meu pai e minha mãe.
Planos para o futuro? Replicar o projeto “Meninas que
Voam” para outros municípios.
Recado? “Voluntaria-se! Crescemos a partir das experiências do outro”.
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A Vino di Vita tem as melhores
opções em vinhos, espumantes
e acompanhamentos, e muito mais.
Tenha nosso contato do WhatsApp e
receba dicas e promoções exclusivas.
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito a
taxa). Solicite nosso cardápio digital pelo

(15)99638-8641

EM JUMIRIM

Festival Culturando de Literatura premia artistas
Evento ocorreu no Acampamento Água de Pedra (Acap), seguindo todos os protocolos sanitários de combate à covid-19
Divulgação Projeto Culturando

prefeito de Jumirim, Daniel
Vieira (DEM), e do secretário
municipal de Cultura, Daniel
Moura, bem como de autoridades da região, a premiação do
Concurso Nacional de Poemas
recebeu autores de sete estados brasileiros. As inscrições
ultrapassaram 550 candidatos
e todos os Estados foram representados no certame, bem

como o Distrito Federal.
O júri foi composto por
quatro profissionais do mercado editorial e literário: Geruza Zelnys, Reynaldo Damazio,
Eduardo Guimarães e Tainã
Bispo, que selecionaram os
10 ganhadores anunciados no
palco do Festival.
Os premiados foram os seguintes:

Os vencedores de Interpretação na companhia
do idealizador do evento, Pablo Civitella
No sábado, 23 de outubro,
em Jumirim, o Projeto Culturando e a Prefeitura realizaram o Festival Culturando de
Literatura - “Vila das Artes”.
O evento ocorreu no Acampamento Água de Pedra (Acap),
seguindo todos os protocolos
sanitários de combate à covid-19.
Neste ano, o Festival Culturando de Literatura recebeu
cerca de 500 pessoas para as
inúmeras atividades criadas
especialmente para a ocasião.
Quem visitou a Vila das
Artes pôde apreciar oficinas
e mesas de debate com a presença de autores consagrados da região, como Samanta
Holtz, Larissa Molina, Natalia

Moreno, Ivan Marcon, Simone
Mota Almeida, André Kaires e
Lays Milanello, junto de grandes nomes do mercado editorial, como Geruza Zelnys,
Reynaldo Damazio, Eduardo
Guimarães e Tainã Bispo, que
também foram jurados do
Concurso Nacional de Poemas.
Além da programação literária, várias atrações de outras
linguagens coloriram a Vila
das Artes: caricaturista, dançarinos, pintores, grafite, clowns,
ilusionista e músicos de diversos gêneros, como Márcio Maresia (monobanda), Gustavo
Vieira (#SambaDoGusta) e Luiz
Bom (guitarra / blues).
Com a presença de autoridades locais, entre elas, a do

Um dos momentos mais
significativos do Festival foi
o Concurso de Interpretação
realizado, ao vivo, na Vila das
Artes. O Festival recebeu 70
inscrições de atores das mais
diversas origens, sendo apenas
10 selecionados para interpretar os poemas vencedores.

O júri do Concurso de Interpretação foi composto por
Cleber Papa (diretor cênico,
cenógrafo e dramaturgo), Carlos ABC (diretor cênico) e Luis
Bongiovanni (bailarino e coreógrafo). Após as apresentações,
o júri reuniu-se e apontou os
seguintes vencedores:

Segundo Cleber Papa, “foi
surpreendente o desempenho
dos concorrentes, garantindo
um resultado exemplar para a
iniciativa. Todos estão de parabéns, principalmente a cidade
de Jumirim por ter sediado
um encontro desta qualidade”,
acrescentou.
Esta edição do Festival
Culturando de Literatura contou com recursos da Lei Aldir
Blanc (Lei 14.017/2020), uma
realização do Ministério do
Turismo, da Secretaria Especial da Cultura e do Governo
do Estado de São Paulo por
meio da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa, Projeto
Culturando e Prefeitura de Jumirim, com apoio Cultural da
Poiesis – Gestão Cultural (Oficinas Culturais), Escrita Aberta
– Livros e Literatura, Acampa-

mento Água de Pedra (Acap),
Madeireira Baggio, Cevi, Confisa Sistemas, Evolução Eco, La
Vie Belle Flores, Celsil Automotive e Refrix (Refrigerantes
Xereta).
De acordo com Pablo Civitella, diretor do Festival, “sem
os apoios que tivemos, seria
impossível a viabilização do
Festival. Temos, no entanto,
que agradecer as muitas pessoas que trabalharam para
viabilizar este encontro, aos
75 artistas que fizeram o “Vila
das Artes” acontecer e, desde
já, nos unirmos ao compromisso de realizar as próximas
edições e de buscar novos caminhos para fortalecermos a
cultura da região, nossos artistas e, também, ampliarmos
as relações com o restante do
País”.

Faculdade Cerquilho promove simulado de Organização Internacional
Divulgação

Professora Anna Carolina
Farias Monéia,
coordenadora do projeto
Neste sábado, 30 de outubro, a Faculdade Cerquilho (FAC) realiza o simulado
da Organização dos Estados
Americanos. O evento tem por

finalidade simular uma discussão da cúpula diplomática.
Com a participação de alunos
e professores, visa instigar
os participantes a desenvolver argumentos bem estruturados, soluções inovadoras,
ampliar a visão sobre a conjuntura internacional atual e
fortalecer a conscientização
política.
O jornal Nossa Folha conversou com a professora Anna
Carolina Farias Monéia sobre
o evento, que é o primeiro da
região. Confira!
NOSSA FOLHA - O que é
esse simulado e por que fazê-lo?
PROFESSORA CAROLINA
- Amanhã, a FAC reproduzirá, através desse simulado,
reuniões ocorridas dentro das
cúpulas diplomáticas da Organização dos Estados Ame-

ricanos (OEA), mais precisamente dentro da Comissão
Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH), comissão
esta que, por exemplo, responsabilizou o Brasil por
negligência por não ter uma
legislação que combatesse a
violência doméstica, na qual
acabou resultando na conhecida “Lei Maria da Penha”.
NOSSA FOLHA - Isso significa que as decisões destas
reuniões afetam diretamente
a sociedade brasileira?
PROFESSORA CAROLINA
- Sem dúvida! As Organizações Internacionais também
são uma das formas de combate às violações dos Direitos
Humanos, direitos esses de
todos os seres do mundo, independente de raça, credo, etnia ou nacionalidade. Tratam-se de direitos que preservam

a dignidade humana, portanto, as decisões em Organizações Internacionais, tais como
a que iremos simular, são um
grande instrumento para promoção e proteção de Direitos
e, por isso, importantes para a
formação dos discentes.
NOSSA FOLHA - Por que
escolher a OEA?
PROFESSORA CAROLINA
- Foi escolhido simular a Organização dos Estados Americanos, pois acreditamos na
importância da consciência
sobre o nosso próprio continente. Assim, ao participarem
do debate, os discentes, os
professores e a comunidade
estarão em contato com as
realidades dos demais países,
vizinhos ao Brasil.
NOSSA FOLHA - Qual
tema será debatido?

PROFESSORA CAROLINA
- Neste primeiro simulado,
diante da atualidade e pertinência do tema à saúde pública, traremos “As Vacinas
contra Ccovid-19 e os Direitos
Humanos”.
NOSSA FOLHA - Qual a
importância desse tipo de
atividade?
PROFESSORA
CAROLINA- Esta é uma metodologia
muito importante para aumentar o interesse do aluno
pelos conteúdos estudados
em sala, na medida que se
baseia na aplicação de conhecimentos aprendidos em
aula. Além disso, é uma ótima
oportunidade para desenvolver capacidades de comunicação e argumentação, bem
como aplicar conhecimentos
derivados da Filosofia, Sociologia, Geografia, História, Bio-

logia e Direito. Tudo isso permite ao participante refletir,
criticamente, sobre os problemas que afetam diretamente
o nosso Continente.
NOSSA FOLHA - São quantas delegações?
PROFESSORA CAROLINA
- Serão 11 delegações: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, EUA, México, Paraguai,
Peru, Uruguai, Venezuela.
NOSSA FOLHA - É aberto
à comunidade?
PROFESSORA
CAROLINA - Sim, é aberto à comunidade, sobretudo, para alunos
dos Ensinos Médio e Superior
de outras instituições. Essa é
uma das atividades de extensão que a FAC promove no
sentido de retificar a importância da extensão universitária para com a comunidade.
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ANIVERSARIANTES

Beatriz Machado
aniversariou na terça,
26 de outubro, e recebeu
os parabéns dos filhos,
netos e familiares

Alex Panise Honório
aniversaria hoje, dia 29,
junto da esposa Dayana
Serafim, do filho Gael,
dos pais e do irmão

Claudia Brito vai
receber as felicitações e
telefonemas nesta sexta,
29 de outubro, ao lado
dos familiares

Kátia Botini festeja mais
um ano de vida nesta
sexta, 29 de outubro, na
companhia da família.
Seguem as felicitações!

Os avós João e Antonia,
familiares e amigos
parabenizam Joana
Maria nesta sexta,
29 de outubro

A esposa Gil, o filho
Gabriel e a mãe Marilete
cumprimentam Lucas
David Possignolo pelo
aniversário hoje, dia 29

Rachel de Oliveira brinda mais um ano de vida nesta
sexta, 29 de outubro, e o marido José Luis Guitte
Neto (Ferruge) aniversaria neste domingo, 31 de
outubro, junto das filhas Lohrana, Letícia, Lauanda
e Laura, dos familiares e dos amigos

Rafaela Haddad
Rodrigues será festejada
pelo marido Naldo e
pelas filhas Raissa e
Heloisa hoje, dia 29

Ravena Massucatto
assopra velinhas nesta
sexta, dia 29, ao lado
dos pais Rosania e
Ricardo e familiares

Renato Basso Neto
completa 15 anos nesta
sexta, 29 de outubro,
com os pais Renato e
Maria Helenice e família

Erica Zani receberá o
carinho do marido Janes,
das filhas Bia e Anne
e dos familiares neste
sábado, 30 de outubro

O marido Afonso, a filha
Giulia e toda a família
parabenizam Fabiana
Catto pelo aniversário
amanhã, 30 de outubro

Jocélia Santos será
festejada pelo marido,
pelos filhos e pelos
familiares neste sábado,
30 de outubro

Samantha Marcom
celebra novo ano ao lado
do marido Marcos e dos
filhos Mário e Luiz Paulo
amanhã, 30 de outubro

Silvio Modanesi faz a
festa neste sábado, 30
de outubro, junto da
esposa Priscila, das
filhas e da família

Sophia Foltran vai
assoprar velinhas neste
sábado, 30 de outubro,
na companhia dos pais
Mary e Paulinho

A esposa Sueli, a filha
Daniela e a família
felicitam Antonio Egydio
de Vicentim Leite neste
domingo, 31 de outubro

Antonio Barbosa
Garcia receberá os
cumprimentos da esposa
Sônia, dos filhos e da
neste domingo, dia 31

Cristiane Rossiti
festeja nova idade neste
domingo, 31 de outubro,
com o marido Vlastimir e
as filhas Jessica e Maisa

Gabriel Pansarini Costa
rasga folhinha neste
domingo, 31 de outubro,
junto dos pais Lia e
Marcelo e dos avós

Jair Francisco Machado
Filho brinda mais um ano
de vida neste domingo,
31 de outubro, na
companhia da família

Luiz Roberto Rosin será
festejado pela esposa
Ana Lucia, pelos filhos
e pelos familiares neste
domingo, 31 de outubro

William Marcelo Nicolau
aniversaria no domingo,
dia 31, ao lado da esposa
Verônica, dos filhos, dos
pais e de toda a família

Bolo deste domingo, 31,
será para Maria Regina
Carniel, que brinda com
o marido Carniel e os
filhos Fernanda e Felipe

Maray Oliveira recebe o
carinho da noiva Mônica
Ribeiro, da família e dos
amigos neste domingo,
31 de outubro

Os pais, familiares e
amigos cumprimentam
Natália Zanetti pelo
aniversário neste
domingo, 31 de outubro

Vanda Silvério Gonse
rasga folhinha domingo,
dia 31, junto do marido
Gonse, das filhas Josicele
e Jadine e das netas

Débora Consorti vira o
calendário na segunda,
1º de novembro, na
companhia dos pais Marli
e Rubens e os irmãos

Filippo Albino, filho
de Isabella Mazzer e
Gustavo Albino e irmão
do Lorenzo, faz quatro
anos na segunda, dia 1º

Inês Moreli rasga
folhinha na segunda,
1º de novembro, junto
do marido Guto, dos
familiares e da família

Leonardo Holtz Civitella,
filho de Pablo Civitella e
Samanta Holtz, completa
dois aninhos na segunda,
1º de novembro

Lourival Machado
assopra velinhas na
segunda, dia 1º, e brinda
a data com a esposa
Dany e os filhos

Márcio da Silva Leitão
Filho troca de idade
na segunda, 1º de
novembro, ao lado da
mãe e dos familiares

Martina Moretti dos
Santos completa 10
anos na segunda, dia 1º,
junto dos pais Felipe e
Débora e dos irmãos

Melina Torrezan Mouro
recebe os parabéns do
marido Diego e do filho
Joaquim na segunda,
1º de novembro
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Monica Pietro Bon faz
aniversário na segunda,
1º de novembro, na
companhia do marido
Idivaldo e do filho Felipe

Padre Santo Candido
aniversaria na segunda,
1º de novembro, e
recebe os cumprimentos
da comunidade católica

Rafael Modanesi
troca de idade na
segunda, 1º de
novembro, ao lado da
esposa Juliana e família

Reinaldo Sotovia
aniversaria na segunda,
1º de novembro, e
festeja com a esposa
Kênia e a filha Sarah

O marido Paulo Sérgio,
a filha Ana Catharine e
o netinho parabenizam
Rosa Maria Giacon Nunes
na segunda, dia 1º

Solange Cagale recebe
as felicitações dos filhos
Marina e Vinícius e dos
familiares na segunda,
1º de novembro

Vanderley de Lima Godoy
vira o calendário na
segunda, dia 1º, junto da
esposa Márcia, das filhas
e dos familiares

Zelinda Gasparim
faz aniversário na
companhia da irmã
Angelina e da família
na segunda, dia 1º

Ana Flávia Rondó Uliana
troca de idade na terça,
dia 2, ao lado do marido
Rogério, dos filhos, dos
pais e dos familiares

A esposa Marisa e os
filhos Maicon e Marcos
parabenizam Geraldo
Carlos de Oliveira na
terça, 2 de novembro

Edson Perin faz
aniversário na terça, 2
de novembro, e brinda a
data com a esposa Lais,
o filho João e a família

Neusa Maria Consorte
apaga velinhas nesta
terça, 2 de novembro, e
recebe o carinho da filha
Marilia e da família

Sandra Silvesttrin festeja
aniversário na terça,
2 de novembro, na
companhia dos filhos,
dos netos e familiares

Bolo da terça, 2 de
novembro, será para
Tarciso Scudeller, que
comemora com a esposa
Zaida e toda a família

Antonio Parducci (Lelé)
receberá abraços da mãe
Tuca, do irmão Gê Tock e
dos familiares na quarta,
3 de novembro

João Batista Martelini
Filho aniversaria
na quarta, dia 3, na
companhia da esposa
Regina e dos filhos

Lígia Calegare ganha os
parabéns do filho João
Pedro, dos pais Antônio
e Angélica e da família
na quarta, dia 3

Marilsa Battistucci
vai trocar de idade na
quarta, 3 de novembro,
e receberá o carinho dos
familiares e dos amigos

Padre Dal Bó Giovanetti
será festejado pelos
familiares, pelos amigos
e pelos fiéis na quarta,
3 de novembro

Paulo Sérgio Carniel
aniversaria na quarta,
3 de novembro, com a
esposa Roseli e os filhos
José e Débora

Silvia Gaiotto Salvador
vira o calendário na
quarta, dia 3, junto dos
filhos, do neto, da
família e dos amigos

O marido Rafael e a filha
Júlia parabenizam
Thais Campos Formigoni
pelo aniversário na
quarta, 3 de novembro

Angélica Maria Paes
Calegare assopra
velinhas na quinta, 4, ao
lado do marido Antonio,
dos filhos e dos netos

Adriane Paes Silva muda
de idade na quinta, 4
de novembro, junto dos
familiares e dos amigos
de Cerquilho

Aurea Bertola vai receber
flores e telefonemas
pela passagem do seu
aniversário na quinta,
4 de novembro

Edson Oliveira Rodrigues
faz aniversário na
quinta, dia 4, e brinda
com a esposa Vânia, a
filha Natália e família

Eliana Cristina Bueno
troca de idade na quinta,
4 de novembro, ao lado
dos filhos, do pai, dos
irmãos e familiares

Bolo da quinta, 4 de
novembro, será para
Glória Toledo de Moraes,
que festeja a data com
toda a família

Ivan Carlos Corrêa da
Cruz recebe o carinho da
esposa Rosangela e dos
filhos Ana Júlia e Kawã
na quinta, dia 4

João Pedro Zuaneti
Arruda completa 16
anos na quinta, 4 de
novembro, na companhia
dos pais e dos irmãos

Lavínia Bertola Polastri
completa dois aninhos na
quinta, 4 de novembro,
na companhia dos pais
Juliana e Luciano

Maria Teresa Giovaneti
Polastre faz a festa na
quinta, dia 4, com a mãe
Zezé, o filho Bento, o
irmão e familiares

Marise Pasquoto
Carvalho aniversaria na
quinta, 4, com o marido
Eduardo e os filhos Júlia,
Gabriel e Giovana

Marli Sacconi Consorti
será festejada pelo
marido Rubens, pelos
filhos e familiares na
quinta, 4 de novembro

Marcos Siqueira apaga
velinhas na quinta, 4 de
novembro, com os filhos
Caio e João Vitor, o pai
Tone e a namorada

Maria Fernanda Rocha e
Del Fiol fará 14 anos na
quinta, dia 4, ao lado dos
pais Cris e Fernando e
do irmão João Augusto

Milena Abrantes ganha
os parabéns na quinta,
dia 4, e brinda a data
especial com os pais,
a irmã e o noivo André

Roberta Eloísa Bohn
celebra mais um ano de
vida entre os familiares e
os amigos na quinta,
4 de novembro

Rosana Galuci faz
aniversário na quinta,
dia 4, e recebe o carinho
do marido Osvaldo Jr.,
dos filhos e dos amigos

Sheila Paladini brinda
a nova idade na quinta,
4 de novembro, com o
noivo Anderson, o filho
Guilherme e a família

Vado Stievano apaga
velinhas na quinta, 4 de
novembro, e festeja a
data com a esposa Luzia
e o filho Leonardo

Wagner Belmonte
aniversaria na quinta,
4 de novembro, com a
esposa Giovana Urso, o
filho Vitor e familiares
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ENLACE MATRIMONIAL

BODAS

Donato e Aline se casam em Tietê

Zaida e Tarciso

11

Fotos

Arquivo familiar

No sábado, 23 de outubro, Celestino Donato Massarani e Aline Pasin se casaram em cerimônia realizada no Restaurante Maggiorana, em Tietê. Enlace matrimonial contou com o celebrante
Toni Edson Coreia e teve cerimonial de Alcione Souza, decoração
de Marcos Belluci, lembrancinhas da Madame Lavanda e Nhac
Doces, repertório do Dj Vagner Vaz e cobertura fotográfica do

Felipe Paludeto.
A noiva vestiu modelo da loja Maison Milani e foi produzida pelo Studio Jessica Pontes, por Camila Libardi Makeup e por
Thayara Alves Nail Designer. Já o noivo usou Marcon Trajes.
Celestino Donato Massarani e Aline Pasin curtem lua de mel
em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Em Tietê, Zaida Sbompato Scudeller e Tarciso Scudeller comemorarão 57 anos de amor, cumplicidade e lealdade neste
domingo, 31 de outubro, na companhia dos filhos Carlos, Raquel e Alessandra e família.
O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de
Brasilianita!

Everthon e Rose

André e Daniele

Melina e Diego

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Em Cerquilho, Everthon Marcos Fonseca de Freitas e Roseli
Claudio de Freitas (Rose) festejarão 35 anos de união neste domingo, 31 de outubro, ao lado do filho Junior, da nora Thaisa e
dos familiares.
Os amigos do Nossa Folha cumprimentam o casal pelas Bodas de Safira!

Em Cerquilho, André Daroz e Daniele Rodrigues Daroz brindarão 12 anos de casados neste domingo, 31 de outubro, e receberão as felicitações do filho Daniel, de toda a família e dos
amigos.
A equipe do jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas
Bodas de Opala!

Em Tietê, Melina Beloto Torrezan Mouro e Diego Cancian
Mouro celebrarão nove anos de enlace matrimonial na próxima
quarta, 3 de novembro, junto do filho Joaquim, dos familiares e
dos amigos.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Pedra da Lua!

Carolina e Ettore

Everton e Thamie
Arquivo familiar

Arquivo familiar

Em Tietê, Carolina Pessato Paludeto e Ettore Batistuzzo Paludeto festejarão nove anos de união na quarta, 3 de novembro, na
companhia dos familiares e dos amigos.
O pessoal do jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas
Bodas de Pedra da Lua!

Em Tietê, Everton Costa de Macedo e Thamie de Luca brindarão três anos de casados na quarta, 3 de novembro, e receberão
todo o carinho da família e dos amigos.
A equipe do jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas
Bodas de Green Gold!

Agenor e Marilete

Rafael e Juliana
Arquivo familiar

Arquivo familiar

Em Tietê, Agenor Cancian e Marilete Chinelato festejarão 10
anos juntos na quinta, 4 de novembro, e comemorarão a data
especial na companhia da família.
A equipe do jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas
Bodas de Esmeralda!

Em Tietê, Rafael Modanesi (aniversariante da segunda, 1º de
novembro) e Juliana Betini Gobo celebrarão quatro anos de casados na quinta, 4 de novembro, junto dos familiares.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Cristal de Rocha!

PROJETO “MENINAS QUE VOAM”

Jornalista Damana Rodrigues ministra palestra no Sicredi
Por meio de uma iniciativa do Sicredi, através do Comitê
Mulher, nasceu o projeto “Meninas que Voam”, e Cerquilho foi
uma das cidades atendidas pela iniciativa. Com o propósito
de promover a equidade de gênero, este projeto busca abrir
espaços para ambientes inclusivos com o objetivo de mudar
o futuro de meninas atendidas pelo Centro de Referência da
Assistência Social (Cras) através de atividades e palestras.
Por meio da Elizabeth Busirani e da Ana Pakes, do Comitê
Mulher do Sicredi Cerquilho, a jornalista, criadora de conteúdo e estudante de Marketing e Mídias Digitais, Damana Rodrigues, ministrou palestra sobre a sua trajetória na comunicação
e nas redes sociais com objetivo de inspirar as participantes.
“Fiquei extremamente feliz por viver este momento! Mais
que estar ali com elas, lindo foi perceber que muitas entenderam a mensagem transmitida! Hoje, meu único desejo é que
minha contribuição possa ajudá-las a voar, e bem alto!”, destacou Damana Rodrigues.

Fotos divulgação
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