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FINADOS

Cemitérios terão esquema especial
Os municípios de Tietê e Cerquilho, por exemplo, adotarão medidas sanitárias para que os locais recebam os visitantes com segurança
Adriano Bocão

ACIDENTE

Motociclista fica
em estado grave
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ENTREVISTA

Dau Fabri pretende
reformular o Samae
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ELEIÇÕES 2020

Justiça impugna
candidaturas
Página 10

HOMENAGEM AOS MORTOS - Devido à pandemia da covid-19, as Prefeituras dos municípios de Tietê e Cerquilho emitiram decreto
que dispõe sobre a abertura dos Cemitérios Municipais neste domingo e segunda, 1º e 2 de novembro, sendo esta última Dia de Finados. Na ocasião, será obrigatório o uso de máscara, além do distanciamento social necessário para evitar aglomerações. Vale ressaltar
ainda que as Paróquias das duas cidades realizarão missas pela celebração do Dia de Finados, mas para participar será preciso retirar
senha antecipadamente.
Página 4

Uma nova forma
de fazer política!
* Compromisso ético-moral
* Engajamento em projetos sociais
* Destinação de R$3 milhões
para Tietê
* A favor da redução dos salários
dos vereadores
* Contra a imoralidade do
afastamento de cargos públicos
* Auxiliar na administração nos
projetos e buscar verbas
Avança Tietê
com Paulinho
e Dr. Pedro
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EDITORIAL

Chega de politicagem!

Agende-se

Hoje, no Brasil, se faz mais politicagem que política. O que
seria essa politicagem? Acordos milionários, troca de cargos, troca de apoios partidários e outros tipos de atos ilícitos que corrompem a política brasileira. Tratam-se dos chamados interesses
pessoais, troca de favores ou das famosas “panelinhas”.
Na verdade, a política real é o ato de representar a população,
lutar pelos interesses dela, coisa que muito pouco tem acontecido pelos quatro cantos do País. Hoje, em contexto geral, o que
vemos é uma deformação da política, já que a politicagem vem
ocorrendo aos montes por debaixo dos panos.
Este é um tema bastante difícil e complexo para ser tratado
em poucas linhas. No entanto, é certo apontar que vivemos um
momento em que a política é questionada, pois ela é sistematicamente confundida com as ações dos políticos profissionais,
principalmente, pelos maus políticos que vemos por aí.
Todos sabem que a corrupção existe em todos os países do
mundo. O problema é que, no Brasil, nunca há punição necessária, diferente de outros, onde os políticos muitas vezes são punidos verdadeiramente. Por isso, não podemos mais suportar e
aceitar pacificamente essa situação que se instalou no País. O que
o Brasil precisa não é de combate à política, mas sim de combate
à politicagem e aos politiqueiros e seus descendentes.
Então, que venham as eleições municipais e o recado que fica
é, principalmente, para o cidadão comum, aquele que, em importância geral, paga e respalda toda a pirâmide social. Por favor,
analise os discursos, observe nas palavras e nas atitudes o respeito e a probidade das ideias. Não cometa o autoflagelo reelegendo
ou elegendo aqueles que se fizeram de mercadorias políticas e
fugiram dos muitos deveres aos quais foram delegados.
Também busque o passado deles e suas histórias de vida
como homens, suas trajetórias profissionais e políticas, como adquiriram seus bens, a que grupo estão vinculados e o que fizeram
de bom pela população. Use a ética, pois em cada político eleito
estará tatuada a logomarca do povo que o elegeu. Essas pessoas
serão sua imagem e semelhança. Assim, poderemos fazer a separação da legítima face política frente à politicagem.
Apesar da importância deste tema, são poucos os interessados, pois a maioria da sociedade foge do assunto achando que
este é o dever somente de quem está no poder. Pior ainda, não
sabe que é a própria sociedade, através do voto, que fortalece os
políticos e, com isso, os desonestos ficam à vontade para agirem
de acordo com os seus próprios interesses. Então, pense bem! 15
de novembro vem aí!

CULTURA ONLINE Neste sábado, 31 de outubro, a
partir das 14 horas, o grupo
“Gente de Quem?” promoverá
a 7ª Mostra Teatral de Cerquilho, em formato online, pela
plataforma Zoom. Será uma
apresentação aberta ao público e com exibição gratuita. Os
participantes serão: Varanda
Teatro, Exodus Art’s, Grupo
Ararapuca, Companheiros de
Armas, Cia. Finibus de Teatro,
Nativos Terra Rasgada e Cortina de Chita. Mais informações
pelo telefone (15)99654-6317.

PARA ENCERRAR
“Hoje, tenho um pedido para fazer! Aproveite cada segundo
do seu dia! Não importa se é sexta, o que importa mesmo é estar
vivo. Hoje, esqueça o que já foi e o que ainda virá e viva bem. O
momento mais importante é sempre aquele que você está. Agarre a vida sem medo e seja feliz!” - autor desconhecido.

COMUNICADO Em nota
oficial pelas redes sociais, a
Secretaria de Obras e Planejamento de Tietê informou que,
de 31 de outubro a 2 de novembro, no horário das 6 às
18 horas, haverá interdição
da avenida Soares Hungria,
no Centro, para revitalização
do canteiro desta via. Outras
informações pelo (15)32858755, ramal 8763.
FESTA DO DIVINO Neste ano, devido à pandemia da
covid-19, a igreja matriz da
Paróquia Santíssima Trindade
de Tietê não promoverá os tradicionais pousos e almoços da
Festa do Divino Espírito Santo,
que teriam início neste mês.
Entretanto, serão mantidos o
tríduo da festa e a missa campal no dia do Encontro das Canoas em dezembro.
JORNALISMO DIGITAL A
editora-chefe do Nossa Folha,
a jornalista Damana Maria Rodrigues, tem promovido lives
no Instagram, com objetivo de
divulgar histórias de vida, relatos de superação e dicas de
saúde, cultura e moda. O con-

EDIÇÃO
DIGITAL
Em artigos assinados, os conceitos são de
responsabilidade dos colaboradores.
TELEFONES (15)3282-5133 . 3285-1227
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Bicadinhas da semana
teúdo tem ido ao ar às segundas, quartas e sextas, sempre
ao vivo às 20 horas, no perfil @
damanarodrigues. Na próxima
semana, os entrevistados serão doutor Rodrigo Luvizotto,
Lucia Theresa Guariglia Arruda e Raffaela Scagion, respectivamente.
INSCRIÇÕES Em Cerquilho, a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura publicou
os editais para auxílio a espaços de cultura e artistas,
através da Lei Emergencial da
Cultura (Lei Aldir Blanc). As
inscrições serão realizadas até
terça, 3 de novembro. Todos
os documentos deverão ser
entregues na secretaria, localizada na avenida dr. Vinicio Gagliardi, 1.180, no bairro Nossa
Senhora de Lourdes. Serão
pagas parcelas entre R$3 mil
e R$10 mil. No site cerquilho.
sp.gov.br, é possível consultar
os inscritos no Cadastro Municipal de Cultura.
ATENÇÃO No site da Prefeitura do município de Tietê consta que na quinta, 12
de novembro, em virtude da
reunião na Delegacia Militar,
a Junta Militar não terá expediente. No mesmo comunicado de utilidade pública,
o Poder Executivo tieteense anunciou também que, a
partir do mês de novembro,
o atendimento da Junta Militar dará prioridade aos agendamentos do Juramento da
Bandeira, das 8 às 9 horas,
na rua Presidente Kennedy,
23, no Centro. Vale ressaltar
que o telefone para mais informações é o (15)3282-5306
e o e-mail juntamilitar@tiete.
sp.gov.br.

ESQUECIDO 1 Os fofoqueiros de plantão souberam que Talão Madeira, o eterno goleiro reserva do Aesc, teve a façanha de
esquecer a chave de casa dentro do carro e fechar o portão da
garagem. Com isso, ao retornar para a casa, não conseguiu abrir
o portão e permaneceu, por uma hora, assistindo tutoriais no
YouTube para saber como resolver esta questão. Apesar de todo
o conteúdo assistido, não teve jeito: o cadeado precisou ser arrebentado e o chaveiro acionado. Depois disso, Talão Madeira
vai criar um canal no YouTube: com o nome O Esquecido. O
primeiro vídeo será “Como não deixar a chave do portão dentro
do carro, sair e passar o cadeado”.
AÇÚCAR Ainda segundo os fofoqueiros de plantão, Talão
Madeira deve ser feito de açúcar. Tudo porque, se cair três pingos de chuva no campo de futebol, o eterno goleiro reserva deixa a partida e corre se abrigar da garoa. Vai que ele derreta e
suma!
ESQUECIDO 2 De acordo com as más línguas, quem também
deve lançar um canal no YouTube é Turquinho. Toda a vez, ele
faz questão de esquecer a carteira, o celular e o carregador no
Armazém do Tezotto. Ainda bem que os amigos são gente boa
e guardam tudo para ele. Dizem que Turquinho só não esquece
a cabeça porque está grudada no pescoço.
PRÍNCIPE SEM CEP Luciana Arcangeleti publicou nas redes
sociais um meme que resume bem a vida amorosa de algumas
mulheres e gays: “Se a pizza que vem de moto demora, imagina
o príncipe que vem a cavalo?”. Haja paciência para esperar o
príncipe que até hoje não chegou!
SINCERÃO João Ghizzi publicou um meme da página Olha
Só Kiridinha sobre as visitas. “Quando a visita diz que está indo
embora: Tá cedo ainda! Mas, na verdade, o pensamento é o seguinte: “Graças a Deus! Pensei que ia morar aqui!”. Quem nunca?
FITNESS Adriana Prestes deixou um recado aos amigos do
Facebook: “Houve boatos de que eu não conseguiria ser fitness
até o fim do ano. Estou confirmando esses boatos”. Adriana
Prestes não está sozinha, pois tem muita gente que confirma a
veracidade desta informação.
SEM BESTEIRAS Já Giovana Becegato deixou um meme bem
engraçado, da página Sincero Oficial, em sua rede social. Neste
meme, há a imagem de uma galinha se olhando no espelho e,
acima dela, a seguinte frase: “Eu, depois de passar um dia sem
comer besteira. A resposta é: Guerreira”.
RELACIONAMENTO SÉRIO Um meme famoso também foi
postado por Karina Gaiotto nas redes sociais: “Onde será que
vende este tal de relacionamento sério?”

HORÁRIOS DAS MISSAS

Sábado: 31 de outubro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
Domingo: 1º de novembro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
Segunda: 2 de novembro
SEMINÁRIO SANTA TERESINHA: às 7h30 e 19 horas.
NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: não haverá missa neste mês.
SANTA CATARINA: não haverá missa neste mês.
SANTO ANTONIO: missa na segunda quarta às 20 horas e celebração da
palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: missa na terceira quarta às 20 horas e
celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês às 20
horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8h30.
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da
palavra aos domingos às 9h30.
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:
Durante semana não é obrigatório senha:
Terça: às 19h30 e sexta: às 19h30 (online).
**Aos fins de semana, é obrigatória a retirada de senha na secretaria.
Sábado: às 19 horas, domingo: às 8 horas e às 19 horas (online).
Senhas disponíveis de terça a sábado.

Rafael Pizol Catto
Engenheiro Civil

CREA 5062078119

Rua Prof. Francisco de Assis
Madeira, 545, Centro - Tietê/SP

Telefones: (15)3282-2099
99162-1974
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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Número de mortes por covid-19 cresce em Tietê
Até o fechamento desta edição, o município registrava 688 casos da doença, com 635 curados e 29 em recuperação, além de 24 óbitos
Divulgação GESP

OCORRÊNCIAS

Motociclista fica em estado
grave após acidente

Na última semana, Tietê
registrou mais uma morte em
decorrência da covid-19, de
acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina
Preventiva. O total de falecimentos pela doença chegou a
24 desde que começou a pandemia.
Até o fechamento desta
edição, o município registrava
688 casos da doença, com 635
curados e 29 em recuperação.
O número de mortes subiu em
24 vítimas.
Já em Cerquilho, até o fechamento desta edição, eram
788 casos de covid-19, com

754 pacientes curados e 17 em
recuperação. Total de mortes
era 17, segundo a Secretaria
Municipal de Saúde e Promoção Social.
Em Jumirim, a Secretaria
Municipal de Saúde informou
que o número de casos de
covid-19 é de 88, com apenas
uma morte registrada. Aqueles
que estão curados somam 86
pessoas.
Até ontem, 29 de outubro,
o Estado de São Paulo teve
39.119 óbitos e 1.108.860 casos confirmados. Deste total,
998.541 estão recuperados e
120.822 já tiveram alta hospitalar.

Hoje, os 645 municípios
têm pelo menos uma pessoa
infectada, sendo 587 com um
ou mais óbitos. Entre as vítimas fatais, estão 22.515 homens e 16.604 mulheres. Os
óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos
ou mais, totalizando 76,5% das
mortes.
O vírus que causa a covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas
geradas quando uma pessoa
infectada tosse, espirra ou exala. Essas gotículas são muito
pesadas para permanecerem
no ar e são rapidamente depositadas em pisos ou super-

fícies.
USO DE MÁSCARA - Circula pelas redes sociais uma
fakenews que diz: “Agora é lei.
O uso de máscaras não é mais
obrigatório em todo o Brasil.
Está no Diário Oficial da União:
Lei 14019”. A mensagem é
#FakeNews.
A lei 14.019/2020 não diz
que o uso de máscaras não é
mais obrigatório. Na verdade,
ela informa justamente o contrário. Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de
proteção individual para circulação em espaços públicos
e privados, em vias públicas e
em transportes públicos.

Em Jumirim, na segunda,
26 de outubro, um motociclista ficou gravemente ferido em
um acidente na altura do quilômetro 171 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300).
Segundo a Polícia Rodoviária de Tietê, o motociclista tentou acessar a rodovia quando
colidiu na lateral de uma caminhonete.
A vítima sofreu fratura
nas duas pernas, foi socorrido
pelo resgate e encaminhado
à Santa Casa do município de
Laranjal Paulista.
MORTE DE PARAQUEDISTA - Em Boituva, um paraquedista de 33 anos morreu após
saltar de paraquedas no domingo, 25 de outubro.
A vítima Leandro Torelli foi
socorrida pelo Corpo de Bombeiros, levada para o Hospital
São Luiz e, posteriormente,
encaminhada para Sorocaba.

Entretanto, devido aos ferimentos graves, acabou não resistindo e veio a falecer.
Em um vídeo que circula
nas redes sociais, é possível
ver que o paraquedista caiu e
bateu contra o chão, sofrendo
grande impacto. Neste mesmo
vídeo, uma pessoa corre para
socorrê-lo.
De acordo com o Centro
Nacional de Paraquedismo,
Leandro Torelli fez uma curva brusca em baixa altitude,
o que diminuiu a pressão no
paraquedas. Esse tipo de ação
permite que o paraquedista
desça em alta velocidade e
possa causar acidentes.
A vítima era considerada
um paraquedista experiente
com mais de mil saltos. O esportista morava em São Paulo.
Seu corpo foi sepultado no
Cemitério Vila Nova Cachoeirinha.

CIDADÃO-REPÓRTER

EM CERQUILHO

Qualidade do kit merenda gera revolta

FAC comemora sucesso
da 1ª Semana Cultural

Em Tietê, a qualidade do kit
merenda entregue aos alunos
matriculados nas escolas municipais gerou revolta nos pais.
Segundo fotos que percorreram as redes sociais com muitas críticas, foram distribuídos
repolho, beterraba, cenoura,
batata doce, laranja e cebola,
além de uma bandeja de ovos.
De acordo com as queixas
apresentadas, parte dos legumes encontrava-se em estado
inapropriado para o consumo.
Além disso, não havia neste kit
alimentos como arroz, óleo,
feijão e macarrão, considerados referência alimentar para
uma criança.
Vale lembrar que parte dos
alunos da Rede Municipal tinha na merenda escolar uma
importante fonte de consumo,
mas, com as aulas paralisadas,
estas crianças deixaram de se
alimentar. Diante disso, por
meio do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE)
foi instituído o kit merenda,
considerando a situação de
vulnerabilidade das famílias
em meio à crise gerada pela
pandemia da covid-19.
Em resposta ao jornal Nossa Folha, a nutricionista da
Secretaria Municipal de Educação, Luciana Ferraz Souza
Campos, disse que, durante
o período de suspensão das
aulas nas escolas públicas de
Educação Básica, em razão de

Flagrante/leitor

Em Tietê, 3.566 alunos receberam o kit merenda
até a presente data, segundo a nutricionista
situação de emergência ou calamidade pública, o caminho
sugerido pelo PNAE foi o de
se manter a aquisição centralizada pelo Poder Público e a
distribuição de kits alimentares às famílias elaborados em
consonância com as diretrizes de segurança alimentar e
nutricional, tendo como base
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitassem
a diversidade cultural e que
fossem ambiental, cultural,
econômica e socialmente sustentáveis.
Ainda de acordo com Luciana, através do Chamamento

Público 04/2018, os alimentos
foram fornecidos às crianças
são da Cooperativa de Produtores e Prestadores de Serviços
do Assentamento e Pequenos
Agricultores de Porto Feliz e
Região e são entregues em perfeitas condições.
Sobre quais são os itens
oficiais desse kit merenda, a
nutricionista informou que
eles estão descritos no Decreto Municipal 6.767/2020 disponível no site da Prefeitura de
Tietê e são condizentes com
as diretrizes da Segurança Alimentar.
Disse ainda que, em relação

ao número de alunos beneficiados por este kit merenda e
o período, Luciana ressaltou
que, por meio do Programa
Alimentação Escolar em casa
oficializado pelo Decreto Municipal 6713/2020 substituído pelo 6767/2020, 3.566 alunos foram contemplados até a
presente data. Disse também
que a distribuição do kit merenda será realizada até que
as aulas presenciais retornem
no município de acordo com o
Decreto Municipal 6785/2020.
Sobre o kit merenda não
incluir arroz, óleo, feijão e
macarrão como referência
alimentar, a nutricionista da
Prefeitura esclareceu que estes
referidos itens sempre estiveram presentes e continuam.
Estamos realizando a terceira
distribuição, sendo que foram
incluídos os itens, provindos
da Agricultura Familiar, enfatizando a Segurança Alimentar e
Nutricional oriunda de alimentos in natura, sem agrotóxico.
Sobre valores já gastos,
Luciana disse que 30 % dos recursos repassados aos Estados
e municípios devem ser utilizados na aquisição de gêneros
alimentícios advindos diretamente da Agricultura Familiar
e que os valores gastos com
os kits estão disponíveis para
consulta na Divisão de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.

No formato digital, a Faculdade Cerquilho (FAC) realizou,
de 19 a 23 de outubro, a 1ª Semana Cultural para mostrar a
importância da Educação e da
Cultura juntas.
Iniciativa prestou homenagem à professora Maria da
Conceição Dal Bó Vieira, que é
docente da instituição e sempre defendeu a importância da
Educação e da Cultura.
A programação contou
com palestras de diferentes
temas, além de apresentações
artísticas de alunos e artistas
nacionais e estrangeiros durante cinco dias, abordando as
mais diferentes manifestações
culturais, desde a cultura popular até a erudita.
Por meio deste evento,
mostrou-se o compromisso da
FAC com os elementos fundamentais que garantem a democracia, a justiça e o progresso
de uma Nação.
A abertura da 1ª Semana
Cultural contou com a participação do professor doutor
José Veríssimo Romão Netto,
que é pós-doutor pela University of Birmingham, além das
apresentações de música popular e erudita, leitura de poemas e contação de histórias.
Nos demais dias, além das
apresentações musicais e poesias, tiveram ainda o palestrante e professor André Moraes

de Nadai, mestre em Filosofia
do Direito, assim como a professora Maria da Conceição
Dal Bó Vieira, mestre em Educação, ambos professores da
FAC. Assim como a presença
ilustre do professor José Álvaro Moisés, autor de inúmeros
livros e titular do Departamento de Ciência Política da USP.
O professor Gabriel Arruda
Burani, psicólogo e doutorando pela UCES-Argentina e professor FAC marcou presença
como palestrante, assim como
a diretora adjunta acadêmica
da FAC, Ana Cláudia Monéia,
mestre em Saúde do Adulto
pela USP.
O encerramento da programação teve a presença do
maestro Fúlvio Scarme e dos
músicos da Banda de Laranjal
Paulista, assim como houve
a demonstração de contos,
dança e música e uma homenagem de alunos, ex-alunos,
amigos e companheiros de trabalho para Maria da Conceição
Dal Bó Vieira, que agradeceu o
reconhecimento e reforçou os
ideais da FAC. Na sequência,
finalizando a 1ª Semana Cultural esteve a diretora Ana Cláudia Monéia, a qual reafirmou a
admiração pela homenageada
e a certeza de que a FAC prova,
a cada dia, ser uma instituição
de altíssima qualidade e comprometimento.

EM TIETÊ

RODOVIAS PAULISTAS

Av. Soares Hungria passa por revitalização

DER publicará localização
de todos os radares

Uma das avenidas mais
bonitas de Tietê, a Soares Hungria, no Centro, será revitalizada pela Secretaria Municipal
de Obras e Planejamento.
De acordo com o secretário
Álvaro Bellaz, as obras tiveram
início na terça, 13 de novembro, com previsão de término
para 6 de novembro, caso não
haja algum imprevisto climático ou operacional.
“A revitalização existe
devido às raízes das árvores
sobressaírem sob o piso de
pedra portuguesa, o que ocasionou o deslocamento das
mesmas, impossibilitando a
passagem com segurança em
alguns pontos da via”, comentou o secretário municipal.
Ainda segundo Bellaz, o
projeto busca não descaracterizar a avenida, de forma que
as árvores existentes possam
ser mantidas. Para que isso
fosse possível, as pedras portuguesas serão substituídas
por plantas, fazendo com que
as raízes não danifiquem o
canteiro da Soares Hungria.
“Notou-se que a aveni-

Denival de Lima

Local contará agora com passagem
de nível para pedestres
da tem um grando fluxo de
pedestres. Portanto, foram
criadas passagens em nível
no canteiro a fim de que eles
não percorram longa distância
para realizar a travessia, pois,
com as plantas, a passagem
não ocorrerá mais em qualquer ponto”, revelou Bellaz.
Outra melhoria a ser realizada são pontos de ilumina-

ção do chão para as copas das
árvores. “Referente à iluminação, todas as lâmpadas dos
postes do canteiro central serão substituídas e os mesmos
pintados”, acrescentou Bellaz.
Já as guias do canteiro
central serão reformadas nos
pontos onde há fissuras e receberão nova pintura em sua
totalidade. Quanto aos valores

a serem gastos, o secretário
municipal informou que os
mesmos estão sendo computados para serem disponibilizados.
PONTE - As obras de melhorias na estrutura da ponte
da rua São Bento, que dá acesso à Cohab pelo Seis Irmãos,
em Tietê, tiveram início nesta semana depois de queixas
apresentadas neste semanário.
Motoristas e pedestres estavam temerosos por conta da
condição precária da estrutura da ponte, uma vez que, na
passagem do lado esquerdo,
sentido Centro-Cohab, o trecho danificado impedia a mobilidade de pedestres. Devido
ao intenso movimento da via,
munícipes apontaram que, se
o Poder Público não intervisse,
poderia acontecer acidente.
Vale registrar que os questionamentos
encaminhados
por este semanário à Prefeitura
de Tietê, solicitando detalhes
da obra, como quais melhorias
a serem realizadas, valor, previsão de término, entre outros,
não foram respondidos.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) publicará em seu site der.spg.gov.br
a localização dos radares instalados nas rodovias estaduais
paulistas, sejam eles fixos, móveis, estáticos ou portáteis. A
publicação terá a localização,
horário de funcionamento dos
dispositivos e seus respectivos
limites de velocidade. Atualmente, já está disponível no
site do DER a localização de
radares fixos.
A medida será implantada
em 90 dias, conforme prevê o
Diário Oficial do Estado de 23
de outubro de 2020.
Os radares estáticos (em
tripés) são operados em pontos pré-determinados no período diuturno, ou seja, enquanto há luz solar. Já os radares
portáteis são operados pela
Polícia Militar Rodoviária em
cronograma estabelecido pelo
comando rodoviário.
MUDANÇA OU ADIÇÃO
DE CATEGORIA - O cidadão
que precisar realizar a mudança ou adição de categoria,

alteração de dados ou inclusão do EAR (Exerce Atividade
Remunerada (EAR) na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH),
poderá contar com a facilidade
de acessar esse serviço de forma online. O processo eletrônico pode ser realizado pelos
canais digitais oferecidos pelo
Detran.SP por meio da plataforma do Poupatempo.
Os serviços prestados, disponíveis em todo o Estado de
São Paulo, foram criados para
trazer mais comodidade, desburocratização e praticidade,
especialmente neste período
de pandemia do novo coronavírus.
O mecanismo é simples
e o próprio cidadão pode solicitar online, seguindo as
orientações disponíveis na
plataforma, sem necessidade
de envolver outras pessoas no
processo. Basta acessar o portal do Poupatempo ou o aplicativo Poupatempo Digital, fazer o login, selecionar a opção
desejada e preencher os dados
solicitados no formulário.
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EM TEMPO DE PANDEMIA

Cemitérios terão esquema especial para o Finados
Os municípios de Tietê e Cerquilho, por exemplo, adotarão medidas sanitárias para que os locais recebam os visitantes com segurança
Devido à pandemia de covid-19, as Prefeituras de Tietê
e Cerquilho emitiram decreto
que dispõe sobre a abertura
dos Cemitérios Municipais
neste domingo e segunda, 1º
e 2 de novembro, sendo esta
última Dia de Finados.
Em Tietê, ao considerar
que a decisão de abertura ao
público cabe a cada município,
segundo determinou o governador João Doria (PSDB), o
Decreto Municipal 6.822/2020
permitirá o funcionamento
dos cemitérios das 6h30 às 18
horas. Contudo, será obrigatório o uso de máscaras de prevenção ao novo coronavírus
por funcionários e visitantes.
Seguindo regras, o Departamento de Administração
deverá organizar as filas de
entrada, caso ocorram, de
modo que haja espaçamento
mínimo de dois metros entre
os visitantes. Além disso, deve
disponibilizar álcool gel 70%,
bem como aferir a temperatura corporal das pessoas.
Também fica recomendado à população em geral que
escolha horários onde sabidamente o fluxo de pessoas seja

Fotos César Guitte e arquivo Nossa Folha

Em Tietê, no Cemitério Municipal, será aferida
a temperatura corporal dos visitantes
menor, evitando, assim, aglomeração.
Desde que respeitadas as
regras impostas pela pandemia, nestas datas fica permitido o comércio externo ambulante.
Cabe lembrar que a abertura do Cemitério Jardim do
Éden de Tietê deverá se submeter às mesmas normas im-

postas pelo Decreto Municipal
6.822/2020.
Em Cerquilho, os Cemitérios Antigo e Novo estarão
abertos à visitação neste sábado, 30 de outubro, e neste domingo, 1º de novembro, das 6
às 18 horas.
Já na segunda, 2 de novembro, o horário permitido será
das 5h30 às 19 horas, sendo

Em Cerquilho, quem visitar os cemitérios terá
que usar máscara e manter distanciamento
obrigatório o uso de máscara,
além de manter o distanciamento social necessário para
evitar aglomerações. Também
será proibido o uso de recipientes com água que servem
como criadouro do mosquito
da dengue.
MISSAS DE FINADOS - As
Paróquias de Tietê e Cerquilho informaram as missas dos

mortos pela celebração do Dia
de Finados na segunda, 2 de
novembro.
Em Tietê, na Paróquia Santíssima Trindade, ocorrerão
missas às 8 e 10 horas e, às 19
horas, na capela São Benedito.
Pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a celebração será
às 19h30, com transmissão ao
vivo pela página Paróquia Nos-

sa Senhora Aparecida - Tietê/
SP no Facebook.
Neste ano, devido à pandemia da covid-19, não haverá
missas no Cemitério Municipal
de Tietê.
Pelo Seminário Santa Teresinha, os fiéis participarão das
Missas de Finados na segunda,
2 de novembro, às 7h30 e às
19 horas.
Na igreja São Pedro também haverá Missa de Finados
às 19h30.
Em Cerquilho, a Paróquia
São José realizará missas alusivas na igreja matriz no Centro
às 7, às 9 e às 11 horas, sendo
que, neste último horário, terá
transmissão ao vivo pela página Paróquia São José - Cerquilho/SP no Facebook.
Pela Paróquia São Benedito
e Santa Teresinha, instalada
na Nova Cerquilho, as celebrações também serão realizadas
em três horários: às 7h30, às
10 e às 19 horas.
Vale lembrar que, para todas as missas nas paróquias
de Tietê e Cerquilho, é necessário retirar senha antecipadamente, assim como seguir os
protocolos sanitários.

TRAGÉDIA

Crime das sete mortes ainda mexe com o imaginário das pessoas
Há 97 anos, quem visita o
Cemitério Municipal de Tietê
tem a atenção atraída por um
túmulo com sete esculturas
representando anjos. Ali estão sepultados a dona de casa
Maria Tonon Falcin, então com
35 anos, e os filhos Alba Regina, 13, Joanna, 11, Orlando, 9,
Anézia, 7, Esther, 4, e Victório,
com 11 meses, assassinados
brutalmente a golpes de machado, na noite de 20 de abril
de 1923, por Augusto de Arruda, conhecido como Mineiro,
afilhado e empregado do sítio
do viúvo e pai das vítimas, Ricardo Falcin, um imigrante italiano.
Segundo o inquérito assinado pelo delegado de polícia,
Venancio Ayres, em 5 de maio
daquele ano, Mineiro foi contratado para cuidar das lavouras de café. No dia do crime,

o fazendeiro viajou para São
Paulo, onde faria tratamento
com um oftalmologista, mas
antes, fez a recomendação
para que o assassino tomasse conta da casa e da família.
O que ele não sabia era que o
afilhado já havia assediado a
mulher.
O CRIME - À noite, após o
jantar, Maria e os filhos se recolheram aos quartos. Como
Mineiro era considerado membro da família, naquela noite
dividiu a cama com o menino
Orlando. Eram altas horas,
quando ele se levantou, foi ao
quarto de Maria e, com um machado, matou a mulher com
dois golpes no pescoço. O pequeno Victório, que estava nos
braços da mãe, acordou e foi a
segunda vítima. Na sequência,
Mineiro golpeou Alba, Joanna,
Anézia e Esther. Em seguida,

César Guitte

Túmulo da família Falcin foi construído com
doações da população na época
se dirigiu ao quarto e assassinou Orlando com um golpe no
pescoço.

FALECIMENTOS
MARLI SOARES DOS REIS
Faleceu em Sorocaba, em
24 de outubro, Marli Soares
dos Reis aos 60 anos. Falecida
deixou os filhos Vagner e Ana
Paula, além de familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se
ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em
jazigo da família.
ISAÍAS DE BRITO
Faleceu em Cotia, em 25
de outubro, Isaías de Brito aos
69 anos. Falecido era casado
com Rosinei Paes de Camargo
Brito e deixou os filhos Eldon,
Rosiane e Everette, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepultado em
jazigo da família.
MARIA ANGELA DIZ
Faleceu em São Paulo, em
25 de outubro, Maria Angela
Diz aos 78 anos. Falecida deixou os filhos Valéria Maria,
Vlademir Roberto, Vanderleia
Maria e Vagner Augusto, além
de familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao
Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da
família.
JOSÉ DE NOLFO
BRUNHEROTTO
Faleceu em Tietê, em 25
de outubro, José de Nolfo Brunherotto aos 88 anos. Falecido
era viúvo de Irene de Campos
Tavares Brunherotto e deixou
os filhos Maria do Carmo, Maria Celia, José Roberto, Maria
Aparecida, Maria Cristina e
Maria de Lourdes (in memoriam), além de familiares.
Seu corpo foi velado no

Velório Paf Baccili e, após recoSeu corpo foi velado no
mendação, dirigiu-se ao Cemi- Velório Paf Baccili de Cerquitério Municipal de Tietê, sendo lho e, após recomendação,
sepultado em jazigo da família. dirigiu-se ao Cemitério Antigo
de Cerquilho, sendo sepultado
LOURDES SPESSOTO BUFOM em jazigo da família.
Faleceu em Tietê, em 26 de
outubro, Lourdes Spessoto BuCARMELINA SENCIATTO
fom aos 82 anos. Falecida era
COPATTO
casada com Herminio de ValeriFaleceu em Tietê, em 29 de
ni Bufom e deixou os filhos José outubro, Carmelina Senciatto
Carlos, Geraldo e Luiz Antonio, Copatto aos 99 anos. Falecida
além de familiares.
era viúva de Luiz Copatto e
Seu corpo foi velado no Ve- deixou os filhos Orlando, Emílório Paf Baccili e, após reco- lia, José, Antonia de Fátima,
mendação, dirigiu-se ao Cemi- Santo Divino, Luiz Donizete,
tério Municipal de Tietê, sendo Maria do Carmo, Antonio, Edsepultado em jazigo da família. valdo e João (in memoriam),
além de familiares.
ÁUREA LUVIZOTTO
Seu corpo foi velado no
Faleceu em Cerquilho, em Velório Paf Baccili e, após re26 de outubro, Áurea Luvizotto comendação, dirigiu-se ao
aos 81 anos. Falecida deixou os Cemitério Municipal de Tietê,
filhos Arlete e Wilson, além de sendo sepultado em jazigo da
familiares.
família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

Conforme a confissão do
assassino, como que “tomado
por um demônio”, ele ainda
estuprou Maria duas vezes em
meio a “um lago de sangue”.
Não satisfeito, também violen-

tou o corpo da menina Joanna.
Consumada a chacina, Mineiro
sentou-se à mesa e escreveu
uma carta “em termos desaforados”, segundo o processo,
em que confessava os crimes,
assinando “Augusto Arruda,
que também se mata”. Ainda
segundo o inquérito, ele pegou
uma navalha para cometer
suicídio, mas acabou fugindo
pelo cafezal.
O delegado foi avisado na
manhã seguinte por vizinhos,
que estranharam o silêncio na
casa e foram até lá encontrando os corpos. Mineiro foi preso
às 23h30 do mesmo dia e, de
maneira calma, confessou o
crime, não se esquecendo de
detalhe algum.
A casa, que se tornou cenário da tragédia, ficava no
bairro Água de Pedra e ganhou
fama de mal-assombrada até
virar ruínas. Mineiro cumpriu
18 anos e seis meses de prisão, sendo um ano na cadeia

de Tietê, 11 na então recente
Penitenciária do Estado de São
Paulo e o restante no manicômio judiciário do Juqueri, em
Franco da Rocha, quando morreu em 1941 e motivou um
volumoso estudo psiquiátrico.
Na época, o túmulo, transformado em memorial, foi
construído com doações da
população, comovida e abalada com a tragédia que vitimou
a família Falcin. O crime das
sete mortes ficou registrado
como um dos mais abomináveis da época e, passados quase 100 anos, ainda mexe com o
imaginário das pessoas.
PESQUISA - Inclusive, este
trágico episódio é tema de um
livro de autoria do pesquisador tieteense José Luiz Meucci,
que chegou a viajar à Itália em
busca de familiares dos Falcin
e Tonon. Também chegou a
contatar a família do assassino que morava no bairro Cruz
das Almas.

FALECIMENTOS
LUIZ VITALI SOBRINHO
Faleceu em Cerquilho, em
24 de outubro, Luiz Vitali Sobrinho aos 82 anos.
Falecido era casado com
Alice da Silva Vitali e deixou
familiares.
Seu corpo foi velado no
Velório Antigo de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se
ao Crematório Memorial Park
de Sorocaba.

NELSON CORREA PRIMO
familiares.
Faleceu em Tietê, em 27 de
Seu corpo foi velado no
outubro, Nelson Correa Primo Velório Antigo de Cerquilho e,
aos 66 anos.
após recomendação, dirigiu-se
Falecido era casado com ao Cemitério Novo de CerquiAparecida de Fátima Teixeira lho, sendo sepultado em jaziCorrea e deixou os filhos Mar- go da família.
celo Henrique, Márcio e Adelson Aparecido, além de famiWILSON GIANETTI
liares.
Faleceu em Jaú, em 28 de
Seu corpo foi velado no Ve- outubro, Wilson Gianetti aos
lório Grupo De Paula e, após 61 anos.
recomendação, dirigiu-se ao CeFalecido era casado com
MILTON ZANARDO
mitério Jardim do Éden, em Tie- Clelia Coelho Gianetti e deiFaleceu em Cerquilho, em tê, sendo sepultado em jazigo xou os filhos André e Michele,
23 de outubro, Milton Zanar- da família.
além de familiares.
do aos 91 anos.
Seu corpo foi velado no VeFalecido era viúvo de Irace- ROGERIO BEZERRA DA SILVA lório Grupo De Paula e, após
ma Pozitel Zanardo e deixou
Faleceu em Cerquilho, em 28 recomendação, dirigiu-se ao
os filhos Luiz Antonio, Ivete, de outubro, Rogerio Bezerra da Cemitério Campo Santo de
Sueli e Lucimara, além de fa- Silva aos 40 anos. Falecido dei- Porto Feliz, sendo sepultado
miliares.
xou a filha Vielandes, além de em jazigo da família.
Seu corpo foi velado no
Velório Novo de Cerquilho e,
AGRADECIMENTOS
após recomendação, dirigiu-se
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
ao Cemitério Novo de Cerquimanifestações de pesar recebidas e a todos que comparecelho, sendo sepultado em jaziram aos funerais.
go da família.
ISAIAS SILVESTRE FERREIRA
Faleceu em Tietê, em 25
de outubro, Isaias Silvestre
Ferreira aos 40 anos. Falecido
deixou os filhos Marcos e Matheus, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao
Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da
família.
ANA LUCIA DE CAMPOS
Faleceu em Tietê, em 27 de
outubro, Ana Lucia de Campos aos 51 anos.
Falecida deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao
Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da
família.
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classificados
Rua dr. Palinuro, 481, Sala 2 - Centro - Tietê/SP
Telefone: (15) 3282-3744 / 3285-1960
Site: www.imobiliariasimon.com.br
E-mail: imobiliaria@imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br

Compra, Venda e Locação
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA – LOTES, CASAS E APARTAMENTOS:
l Lote sem benfeitorias no bairro Vila Zanão, ao
lado da distribuidora de água = R$ 170.000,00.
Aceita permuta com casa em Tietê ou Cerquilho,
com Área do terreno: 10x41 = 410m².
l Barracão no bairro Jardim Bonanza = R$
240.000,00. Acomodações: Serralheria com barracão, tendo 1 escritório e 2 banheiros. Venda com
tudo o que tem dentro. Construção: 80m² de alvenaria e 80m² de barracão.
Casa no Emílio Gardenal = R$ 400.000,00. Acomodações: Sobrado - Piso Inferior: garagem para 2
carros coberto, 2 salas, 1 dormitório, cozinha com
copa, 1 banheiro social. Piso Superior: 2 dormitórios,
sendo 1 suíte. Quintal com área de Churrasqueira e
1 quarto de despejo.
l Sítio com 4,5 alqueires, fica localizado a aproximadamente 10 km do Centro de Rafard, possui
ribeirão na divisa. Ótima renda, com ciclo de abate
em média de 45 dias, sistema integrado. A propriedade é cercada e registrada junto ao MA (Ministério
da Agricultura), conforme exigência dos órgãos competentes. 3 galpões de frango automatizados com 3
aquecedores semi automáticos, capacidade para 80
mil frangos; a metragem dos galpões: 205 mt x 10,5
mt / 210 mt x 10,5 mt / 130 mt x 14 mt 5 silos;1 poço
artesiano com capacidade para 8 mil litros de água
por hora; 1 caixa d’água (reservatório) para 37 mil
litros de água;1 trator Massey Ferguson 65x, ano 73;
1 gerador Bambozzi 50 KVA, 1 máquina de incinerar frango; 1 batedor de cama de frango;1 carreta c/
capacidade p/ 3 toneladas;1 lâmina hidraúlica;1 arado;1 grade;1 terraplanagem pronta (130x114mt); 1
tanque com peixe; 1 canil; 1 casa p/ caseiro; Alicerce
pronto para mais uma casa; Área com pedregulho;
Pasto Bom. OBS: Aceita permuta com chácaras ou
casas em Capivari. Consulte valor e maiores informações!!!
CHÁCARAS, SÍTIOS E FAZENDAS
À VENDA EM TIETÊ E REGIÃO
Acesse nosso site e confira!
www.imobiliariasimon.com.br
LOCAÇÃO DE CASAS, APARTAMENTOS E
SALAS COMERCIAIS EM TIETÊ
l Casa disponível no Piso Superior Altos do Tietê: R$880,00. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, área de serviço e garagem
para 1 carro coberto.
l Casa no Centro próximo a Igreja do Seminário:
2 imóveis disponíveis: Frente e fundo: acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social,
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no fundo
para 1 carro coberto. Valor da locação: Consulte.
l Sobrado: Imóvel no Piso Superior no Centro
= R$1.802,71, Total. Acomodações: 3 dormitórios,
sala de estar, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros
sociais, cozinha, lavanderia coberta. Na parte Inferior: Lavanderia, garagem para 1 carro coberto e 2
descobertos e 1 banheiro social. Valor da locação:
R$1.700,00 aluguel + R$ 102,71 IPTU .
l Casa no Emílio Gardenal: Casa na frente com 3
dormitórios, sala, 1 banheiro social, copa, cozinha
e lavanderia conjugado, garagem para 4 carros coberto. Corredor no fundo com edícula: 1 dormitório,
cozinha, lavanderia e 1 banheiro social. Valor da
locação: Aluguel R$1.000,00 + R$ 40,00, mensal
de IPTU. *Obs.: Imóvel também disponível para
venda, no valor de R$ 270.000,00.
l Casa com excelente localização, no Centro de
Cerquilho - Residencial ou Comercial: Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 1 banheiro social. Quintal com lavanderia e 1 banheiro.
Não possui garagem. Lote 6x28 = 168m². *Obs.:
Valor da locação a negociar, imóvel precisa de
reforma. Aluguel: R$1.000,00 + IPTU R$ 48,00
= R$1.048,00 total. Disponível para venda: R$
320.000,00.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA.

5

15 3282-- 5133 anuncie

Creci 59.273
Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br
VENDEM-SE
CASAS
l 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
l Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela
Vista l Curuçá l Aurélio Persone l das
Nações.
LOTES
l Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Irmãos l Jardim Bonanza l Condomínio
Cidade Jardim l Condomínio Nova Tietê
l RESIDENCIAL TERRA NOVA.
SÍTIOS
l Jumirim l Baronesa l Cruz das Almas
l Ribeirão Fundo l Costa Rica l Rosário
l Mandissununga l Bom Retiro.
CHÁCARAS
l Rodovia Marechal Rondon l Vila Nova l Pilões l Nossa Senhora de Fátima
l Jd. Bonanza l Ipomeia l São Roque
l Baronesa l Ponte Alta l D.E.R. l
Recreativa l Shangri-lá l Terreno para
indústria com 30.000m², com frente para
a Rodovia Marechal Rondon.
ALUGAM-SE
l Casas - Centro l Jd. Bonanza l Cohab
l Jardim da Serra l Altos do Tietê l
Galpões comerciais.
l Salas comerciais no Centro, na rua
Tenente Gelás, 1.227.

Contrata pessoas
com necessidades
especiais
Interessados devem enviar
currículo para o e-mail
frangoeste@frangoeste.com.br
ou Caixa Postal 53

ADOÇÃO URGENTE

Divulgação Projeto MiauJude

ATENÇÃO

Hoje será ponto facultativo
nas repartições públicas

Anuncie nos
classificados
do jornal

Nossa
Folha
(15)3282-5133
(15)3285-1227

Leona foi resgatada de péssimas condições, tanto que estava muito magra. Imagine que ela bebia água da máquina de
lavar do vizinho. Agora, está bem e precisa de um lar cheio
de amor. Leona é adorável, se dá bem com cães e gatos e adora brincar. Mais informações pelo (15)99739-3002 ou acesse
www.miaujude.com.

O Governo Federal postergou o ponto facultativo do Dia
do Servidor Público, previsto
para 28 de outubro para hoje,
30 de outubro.
A determinação consta da
Portaria STJ/GP 331, de 29 de
setembro de 2020, editada em
consonância com o Supremo
Tribunal Federal (STF).
Em razão disso, não haverá
atendimento nas repartições
públicas municipais das Prefeituras de Tietê, Cerquilho e
Jumirim.
Com exceção daquelas que,
por sua natureza, não podem
ter o serviço suspenso, como
é o caso do plantão de ambu-

lâncias, os atendimentos não
ocorrerão hoje.
Também não haverá expediente nos Fóruns, Procon
e Detran, de Tietê e Cerquilho. Já a Receita Federal de
Tietê, devido à pandemia de
covid-19, contará com atendimento não presencial pelo telefone (15)3282-1775.
Os expedientes nestas repartições retornarão na terça,
3 de novembro.
Vale lembrar que o Dia do
Servidor Público não é considerado um feriado. Trata-se
apenas de um ponto facultativo para quem atua diretamente nos serviços públicos.

OPORTUNIDADES

Municípios têm
vagas de emprego

Nesta semana, a coluna
Velhos Tempos, Belos Dias
mostra as crianças que re-

alizaram a Primeira Comunhão na Capela Nossa Senhora Aparecida em 30 de

maio de 1971.
Na foto acima, da direita
para a esquerda, estão: Luiz
Antonio Knoop Tonon, Valdemar Piloto, Maria de Fátima Perin Ciconelo, que era
a catequista das crianças na
época, o diácono José Mazzucatto, José Guitte, Odila
Bertola, Jordano Pizzol, ao
centro, padre Bibiano, seguindo Salvador Morales,
Maira Cancian Guitte, Bento Rodrigues de Camargo,
conhecido como Bentinho,
João Batista da Silva e Moacir Canaveze.
Abaixo, da esquerda
para a direita, estão Valdir

Machia Serafim, que se tornou diácono recentemente,
a segunda não foi identificada, a terceira é Elizabete. Seguindo estão Leda,
Salete, Vânia Pizzol, Nicéia
Morales, Claudete Demarchi, Maira Guitte, Divete
Hernandes, Sabrina Nozela,
Vania Tomazela e Regina
Grigolon.
O Nossa Folha gostaria
de agradecer a leitora Nicéia
Morales que cedeu esta foto
e as informações para este
semanário prestar homenagem a todos que aparecem
na foto, mesmo os que não
foram identificados.

CERQUILHO LIMPA

Divulgado cronograma de novembro
Divulgação

A Prefeitura divulgou o cronograma da Campanha Cerquilho para o mês de novembro. A iniciativa visa a retirada
de móveis, como armários,
guarda-roupas, sofás, além de
colchão, assim como de podas
de roçagem de gramas e limpeza de jardins, devidamente
ensacados.
Nesta sexta, 30 de outubro,
o serviço estará disponível aos
Residenciais São Luiz, Paradiso, Dorighello, Green Valley,
Parque das Árvores, Parque
Alvorada, Vale do Sol, Galo de
Ouro, Recanto da Colina, Colina I e II, Vitória; Vila São José;
Nossa Senhora de Lourdes; Cecap e Centro (da linha do trem
sentido Galo de Ouro).
De terça a sexta, 3 a 6 de
novembro, a equipe de limpeza percorrerá as ruas dos
bairros Di Napoli I, II e III; São
Francisco I, II e III; Fiesp; Nova

Cerquilho e Jardim Aliança até
a rua São José.
De 9 a 13 de novembro,
haverá coleta no Jardim Aliança, Cidade Jardim, Águas Claras, CDHU, Residencial Sebastiani, Vila Pedroso, Domingos
Grechi, Taquaral, Distrito Industrial e Capoava.
De 16 a 20 de novembro,
a campanha será realizada nos
Residenciais Bellucci, Catai,
Modena e Correcher; Recantos
do Sol e das Rosas; Jardim Itália; Residenciais Real Parque e
Flamboyant; Portal dos Pilares,
Jardim Esplanada e Centro (da
linha do trem sentido Nova
Cerquilho).
De 23 a 27 de novembro,
terá retirada de inservíveis no
Residencial São Luiz; Vila São
José; Residenciais Green Ville,
Parque das Árvores, Parque
Alvorada, Vale do Sol, Galo de
Ouro; Recanto da Colina; Resi-

dencial da Colina I e II; Nossa
Senhora de Lourdes; Cecap e
Centro (da linha do trem sentido Galo de Ouro).
Vale lembrar que o recolhimento de resíduos de podas e
cortes de árvores de área particular só será feito com autorização da Secretaria Municipal
da Agricultura, Abastecimento
e Meio Ambiente (Saama).
A Saama informou também
que os entulhos de construção
também não são retirados,
sendo que o proprietário deve

contratar empresa específica
para descartar o referido material corretamente.
Já podas e cortes de árvores em calçadas são responsabilidade da Prefeitura. O recolhimento deve ser solicitado
pelo telefone (15)3384-3470.
Por fim, a falta de limpeza
de lotes ou qualquer irregularidade relacionada devem ser
denunciadas ao Setor de Fiscalização da Prefeitura através
do seguinte telefone de WhatsApp (15)99680-5417.

Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura de Tietê
oferece vagas para caseiro,
mecânico, auxiliar de mecânico, montador e instalador de
esquadrias de alumínio, motorista categoria C, jardineiro,
marceneiro, estoquista e empacotador. Mais informações
podem ser obtidas na rua Presidente Kennedy, 23, Centro,
ou através do (15)3285-2887.
Também em Tietê, a Sapatos & Cia contrata vendedora
com experiência, que goste de
moda e tenha habilidade em
Informática e redes sociais. O
currículo com foto e perfil do
Instagram deve ser entregue
na rua Rafael de Campos, 143,
no Centro, ou, então, na avenida Washington Luís, 155, em
Cerquilho
Já a empresa Biatex admite vendedor com experiência
em área comercial, vendas
industrial interna e externa,
prospecção de novos clientes,
administração de carteira de
pedidos e atendimento a representantes comerciais. Para
a vaga, é necessário possuir
boas técnicas e manejo de vendas, dinamismo, proatividade
e boa comunicação, além de
Ensino Técnico/Superior em
Administração ou áreas afins.
Os interessados devem encaminhar currículo para rh@
biatex.ind.br ou entregá-lo na
portaria da empresa na Rodovia SP-127.
Também em Tietê, contrata-se casal para trabalhar
como caseiro. Os interessados
devem enviar currículo para
vagas2020txt@gmail.com.
Já a Muvin, fabricante de
equipamentos, acessórios e
vestuário esportivo, oferece
vaga de costureira operacional para produção de peças de
vestuário esportivo, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h20.
As interessadas devem
enviar currículo para o e-mail
contato@muvin.com.br. Mais
informações pelo (15)32689222.

EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate) disponibiliza vagas de jardineiro/
paisagista, auxiliar de produção, montador de esquadrias
de alumínio, motorista categoria C, montador de esquadrias,
auxiliar de compras, encarregado de pilotagem, balconista,
auxiliar de padaria, atendente
de oficina mecânica, auxiliar
de cozinha/cozinheira, assistente de serviços gerais, auxiliar de expedição/carregamento, eletricista industrial,
eletromecânico, mecânico de
manutenção, operador de máquinas industriais, assistente
de controle de qualidade, estagiário de Farmácia, torneiro
mecânico, auxiliar administrativo, auxiliar de produção,
estagiário de Administração,
serviços gerais, auxiliar de
limpeza, auxiliar de costura,
auxiliar de corte, ajudante de
motorista, montador de móveis e estagiário de Direito. Outras informações pelo telefone
(15)3384-5652.
Ainda em Cerquilho, há
vaga para recepcionista escolar que tenha Ensino Técnico
ou Superior completo, conhecimento em pacote Office, Excel intermediário, experiência
na função, habilitação B, além
de residir no município.
Já a Pet Walk admite monitor que seja apaixonado por
animais e maior de 25 anos,
que resida, preferencialmente,
em Cerquilho. Contato para a
vaga é por meio do WhatsApp
(15)99153-4537.
Já a Ribeiro Manutenções e
Serviços Diversos admite profissional acima de 18 anos e
que resida na cidade com conhecimentos básicos em ferramentas e noções de elétrica.
O currículo deve ser enviado
para contatodiretorm@gmail.
com ou entregue pessoalmente na rua Professor Luiz Pereira, 360, no Centro. Outras
informações pelo (15)996001460.
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Luquinha defende a importância do coletivo
Para o goleiro, a vontade de retornar para as quadras é grande, mas, em primeiro lugar, deseja que seja uma volta com segurança
O sétimo entrevistado pelo
jornal Nossa Folha para a série especial dedicada aos atletas do handebol, comandados
pelos treinadores Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado, é
Lucas Tadeu Citroni Brunhera, conhecido pelo apelido de
Luquinha,
Nascido em 5 de dezembro de 1991, em Tietê, o filho
de Aparecido e Kelli e irmão
de Luana, Luan e Luciano, é
casado com Luciana e está
formado em Contabilidade.
Na posição de goleiro,
joga na categoria Adulto e já
conquistou título pelos Jogos
Regionais, pela Liga de Handebol do Estado de São Paulo
(Lhesp), Jogos Abertos, Copa
Lhesp e Copa Holambra.
Para Luquinha, qualquer
conquista tem valor independente se seja um título, um
vice-campeonato ou terceiro
lugar. Segundo o atleta, o importante é o comprometimento da equipe em quadra.
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define
no handebol?
LUCAS - Como a maioria
das pessoas quando começa o
jogo seja qual for o adversário
em quadra, tento me empenhar ao máximo para ajudar
a equipe. Sou bem brincalhão
em determinados momentos,
porém, também cobro bastante a mim mesmo e aos meus

Arquivo pessoal

companheiros durante os jogos. Mas isso é algo normal,
pois ninguém gosta de jogar
para perder. Até mesmo nos
treinos, criamos certas “rivalidades”, sempre com o intuito
de evoluir em conjunto.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve alguma influência?
LUCAS - Meu início no
handebol foi aos 10 anos através do Nei, professor de Educação Física, que dava aula na
“Lyria”. Na época, a escola tinha forte influência no handebol da cidade. Muitos alunos
do professor Nei tiveram o
prazer de representar a cidade nas disputas de handebol,
na época já com o professor
Fábio Vidotto Beloto.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
LUCAS - Só o fato de estar
participando de um jogo, isso
já me motiva muito em poder
ajudar a equipe. Agora, algo
que gosto mesmo é quando
consigo transmitir o pouco do
que aprendi para os goleiros
mais novos.
Agora, o que mais “odeio”?
Acredito que seja, quando estamos em um jogo que teoricamente está tranquilo, e acabamos sofrendo para obter a
vitória ou, até mesmo, acabamos perdendo a partida por

Luquinha é filho de Aparecido e Kelli
e está casado com Luciana
vacilo nosso. Por isso, eu sempre falo que o melhor jeito de
respeitar a equipe adversária
é não fazer graça e sim fazer
gols, afinal, precisamos ter a
mesma seriedade do primeiro
segundo de jogo ao último.
NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?
LUCAS - Um dos maiores
desafios acredito que seja entender que devemos sempre
pensar no coletivo, mesmo
quando, às vezes em determi-

nados momentos, pensamos
apenas no individual. Hoje
entendo que, se ganhamos ou
perdemos, isso tem que ser
sempre responsabilidade da
equipe. O individualismo neste esporte não vai nos levar a
lugar algum.
NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
LUCAS - Estes dois são feras! O Fábio (feio) é um paizão
para todos que participam

da modalidade. É a pessoa
que iniciou com este projeto.
Sempre muito prestativo, se
não fosse pelo empenho dele
como profissional o handebol
em Tietê não alcançaria essa
proporção que tem hoje em
dia. Nestes 18 anos, os quais
participo da equipe, só tenho
que agradecer por tudo que
aprendi seja no esporte e até
na vida profissional.
Já Gustavo Prado é uma
pessoa que veio para agregar
muito, tanto na parte da comissão técnica quanto como
atleta da equipe Adulta. Nos
treinos, ele fala que a molecada está matando o “véinho”,
mas quero que ele saiba que
sua presença na equipe nos
ajuda muito para conseguirmos controlar o jogo em diversos momentos das partidas. Ele sempre cadencia o
jogo com sua experiência de
anos na modalidade.
Quero aproveitar para registrar que, seja no esporte ou
na profissão, precisamos que
o coletivo esteja bem para que
os frutos sejam colhidos. Isso
é algo que prezo e aplico nas
empresas que já trabalhei e
nas que trabalho atualmente.
NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
LUCAS - Através do handebol, fiz grandes amigos nas
quadras, sejam eles aqui da

cidade ou mesmo adversários. Pelo handebol, participei
de diversas edições dos Jogos
Regionais e de outros campeonatos.
Mas a principal foi crescer
na vida pessoal e profissionalmente. Hoje tenho uma
mulher ao meu lado, que sempre me incentiva, inclusive
no esporte e, quando pode,
me acompanha. Isso é fundamental! Ter a família ao nosso lado, no esporte (seja ele
qual for) nos auxilia e motiva,
até mesmo quando estamos
somente nos treinos. Ali nos
divertimos e nos esquecemos
dos problemas do dia dia.
NOSSA FOLHA - Quais
expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
LUCAS - Acredito que melhorias acontecerão! Por outro
lado, vai ser algo novo para
todos, pois não sabemos o
que pode acontecer. Afinal,
se tratando de um esporte de
contato e jogado em ambiente
fechado é difícil seguir determinadas medidas de segurança. Espero que, em 2021, tudo
isso se normalize para que
possamos voltar a representar Tietê nas competições.
A vontade de retornar para
as quadras e rever os companheiros é grande, mas, em primeiro lugar, desejo que seja
uma volta com segurança.

VÔLEI

Para Sofia, o maior adversário nas quadras é o seu pessimismo
O jornal Nossa Folha prossegue com a série de entrevistas com as atletas do voleibol
de Tietê. Por ordem de sorteio, a décima quarta entrevistada é a Sofia Neves, filha de
Mirian de Oliveira Rosa e Fabio de Lima Neves e irmã do
Heitor Neves.
Nascida em Tietê, em 20
de março de 2006, a líbero
da categoria Sub-17 do Vôlei
Biatex Tietê estuda no Colégio Objetivo, em Tietê, e tem
como ídolos Fabi e Lucão.
Entre os títulos conquistados estão:
2017 - Terceiro lugar no
Estadual (Sub-13).
2018 - Terceiro lugar no
Estadual, campeã da Série Prata (Sub-14), atleta destaque da
Copa Regional (Sub-14) e campeã da Copa de Piratininga
(Sub-15).
2019 - Vice-campeã da
Copa Regional (Sub-15).

Arquivo pessoal

NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma frase?
SOFIA - “O que você mais
teme é o medo”.
NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
SOFIA - Comecei em 2015.
Na época, ouvi minhas amigas
falarem que treinavam voleibol e, então, perguntei aos
meus pais o que ela achavam
da ideia. Eles deixaram e eu fui
progredindo conforme os dias.
NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
SOFIA - Para mim, são três:
responsabilidade, dedicação e
saber trabalhar em equipe.
NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz nas quadras?
SOFIA - Foi quando eu
consegui o meu primeiro tro-

Sofia Neves é filha de Mirian e Fabio
e estuda no Colégio Objetivo
féu como atleta destaque do
vôlei e quando conseguimos
ser campeãs da Série Prata em
2018.

NOSSA FOLHA - Um momento desanimador nas quadras?
SOFIA - Foi perder a Copa

Regional de 2019! Estávamos
indo bem na competição até
que o nervosismo foi maior e
conseguiu nos “derrubar” em
um momento e, no outro, nos
confundir.
NOSSA FOLHA - Qual a
importância do professor
Gera Foltran?
SOFIA - Toda importância,
pois, do melhor jeito, ele nos
ensina através da sua experiência, assim como também
ensina sobre a vida, dentro e
fora das quadras. Gera cobra
muito, mas é para evoluirmos.

do voleibol?
SOFIA - Ter uma mente
aberta, ser focada, responsável e não ter medo do que
vier. Mas vale lembrar que, às
vezes, é bom ter medo, porque significa que você sabe o
que vai acontecer, assim como
aprende com os erros.

NOSSA FOLHA - O seu
maior adversário hoje é?
SOFIA - O meu pessimismo! Dentro e fora das quadras, eu sou assim. Nos jogos,
ele aumenta muito mais.

NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior
sonho?
SOFIA - Meu maior sonho
é ter e dar uma vida melhor
para a minha família, além de
ver essa pandemia se resolver logo e ainda viver em um
mundo onde se tenha paz.

NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela

NOSSA FOLHA - O que
tem aprendido com a pandemia?
SOFIA - Eu tenho aprendido que é importante valorizar
o que se tem e também a praticar a paciência.

DESTAQUE

Projeto social de kickboxing torna-se tema de pesquisa do Ceunsp
Os atletas do projeto social
de kickboxing de Tietê foram
tema de pesquisa do Centro
Universitário Nossa Senhora
do Patrocínio, instituição de
ensino superior privada de Itu.
Na quinta, 22 de outubro,
os universitários do Ceunsp
visitaram o Centro de Treinamento BlackTigers para entrevistar os atletas do projeto social, que têm de seis a 17 anos,
e estão sob o comando do instrutor Breno Muniz.
Neste trabalho está sendo
desenvolvida a parte mental e
motora para formar pessoas
conscientes das diferenças e
distantes de qualquer preconceito. Segundo Breno Muniz,
esta iniciativa vem sendo re-

conhecida, porque, além dos
ensinamentos da arte marcial,
em seus treinos são trabalhados as causas sociais, a inclusão social, a valorização do
trabalho em equipe, o respeito
e a solidariedade com intuito
de formar pessoas preparadas
para a vida.
“Acredito que esta futura
geração de ‘guerreiros’ será
muito mais forte e determinada, afinal, a arte marcial por si
já preza pela disciplina e pelo
respeito para com o mestre,
assim como trabalha a consciência em relação à hierarquia e
ao direito do próximo. Portanto, entendo que, se trabalhadas
as razões das causas sociais,
estas crianças e adolescentes

Divulgação

Os alunos do Centro de Treinamento BlackTigers
foram entrevistados pelos universitários

terão uma visão adequada da
importância da honestidade e
do respeito à sociedade em geral”, destacou o instrutor.
De acordo com Breno Muniz, a ideia do projeto social
é a de também mostrar que o
mundo dá um leque de escolhas (boas e ruins) e, se desde
cedo os alunos aprenderem a
ter discernimento para escolher o melhor caminho a seguir, mais benéfica será a sociedade. “O esporte salva, cura
e regenera se chegar antes das
influências negativas. Assim,
estaremos sempre a um passo
à frente dos males que assolam o dia a dia de crianças e
adolescentes”.
Vale ressaltar que o ki-

ckboxing, por meio dos seus
atletas, trouxe títulos importantes para Tietê, como campeonatos paulista, nacional e
panamericano e, no momento,
precisa de patrocínio para dar
continuidade à inicitiva. Os interessados, sejam eles empresas ou pessoas físicas, devem
fazer contato pelos telefones
(15)99849-9263 e 99691-0233.
Respeitando as medidas de
segurança sanitária, o projeto
social de kickboxing tem aulas
gratuitas para alunos, de seis
a 17 anos, às segundas, quartas e sextas, às 14 horas, com
o mestre faixa preta Matheus
Vinícius, no Centro de Treinamento BlackTigers na rua Tenente Gelás, 705, Centro.
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Bem Amigos e Avac promovem o concurso Meu Pet, Meu Amor
O Bem Amigos Futebol
Clube e a Associação Voluntários Anônimos de Cerquilho (AVAC) promovem, até 30
de novembro deste ano, uma
ação que tem como objetivo
arrecadar fundos para a associação que realiza castrações
de animais de famílias de baixa renda.
Para participar do concurso Meu Pet, Meu Amor e
concorrer aos vale-compras
de R$500 (1º lugar), R$300
(2º lugar) e R$200 (3º lugar),
é necessário fazer a inscrição
de R$20, valor este que será
revertido para a Avac.
Segundo divulgado, além
do comprovante do pagamento da inscrição, os tuto-

Divulgação Avac e Bem Amigos

res dos animais inscritos deverão preencher e enviar uma
ficha com uma foto do animal
e os respectivos dados.
Os pagamentos poderão
ocorrer via depósito bancário
no Sicoob 756, agência 31917, na conta corrente 21.2652, em nome da AVAC, CNPJ
07.783.638/0001-95, ou também poderão ser realizados
na Agroterra Cerquilho, localizado na rua São José, 900,
na Nova Cerquilho.
Para mais informações ou
dúvidas foi disponibizado o
telefone (15)99670-6434.
CONCURSO - De acordo
com as regras do concurso,
a votação dentre os pets inscritos será realizada por meio

de duelos definidos por sorteio. Caso o número de inscritos dê impar, haverá uma
disputa com três pets.
Vale destacar que o animal
que obtiver a maior quantidade de votos avançará para a
fase seguinte.
Ainda segundo os organizadores, as votações do concurso Meu Pet, Meu Amor serão no Instagram, na página
do @bemamigosfutclube.
Vale ressaltar ainda que,
durante os duelos, os participantes deverão pedir votos
para os pets por um período
de 24 horas, a partir das 19
horas da data estabelecida.
Ressaltando que, em caso de
empate, uma votação secun-

dária será feita naquele dia,
das 20 às 21 horas.
PREMIAÇÃO - Os ganhadores do concurso serão
apresentados logo após o término das votações. Já a retirada dos vale-compras poderá ser feita até 10 dias após o
término dos duelos.
O Bem Amigos Futebol
Clube e a Avac destacam
que o concurso Meu Pet, Meu
Amor será válido somente
para os animais de Cerquilho.
A iniciativa solidária tem
apoio doAiqfome, Emilio
Prime, Agroterra Cerquilho,
Realvet Clínica Veterinária,
Solutudo e Açaí no Copo e
divulgação do jornal Nossa
Folha.
Divulgação

PELA PRIMEIRA VEZ

Ramos Lopes Fré participa do MTB Festival em Mairiporã
Pela categoria Junior, Tietê
vai torcer pelo conterrâneo Ramon Lopes Fré, que participará, pela primeira vez, do MTB
Festival, que engloba competições ciclísticas, Campeonato
Brasileiro de XCO, Brasileiro
de Short Track e Brasileiro de
E-MTB, em Mairiporã, região
metropolitana de São Paulo,
entre hoje, 30 de outubro, até
segunda, 2 de novembro. Uma
corrida de trilha da Ladeiras

Trail também integra a programação.
Com a retomada das atividades de forma planejada
e gradual e se adaptando às
regras e limitações impostas
pela pandemia da covid-19, o
evento ganha ainda mais relevância por ser o primeiro no
País, desde março deste ano,
a valer pontos nos rankings
nacional e internacional.
Chancelado pela Confede-

ração Brasileira de Ciclismo
(CBC) e pela União Ciclística
Internacional (UCI), três campeonatos nacionais de mountain bike estarão em jogo
na sede do Instituto Mairiporã: Cross Country Olímpico
(XCO), Short Track (XCC) e
E-Bike. Uma quarta disputa,
essa de Trail Run (corrida de
montanha), será responsável
por encerrar o evento.
Vale destacar que todos

os atletas tiveram que apresentar o laudo negativo PCR
para a covid-19 e, durante
as competições, ciclistas e
acompanhantes deverão usar
máscara e passar pela cabine
de desinfecção e pela barreira
sanitária.
O MTB Festival não será
aberto ao público. Para que o
público possa acompanhar,
haverá transmissão pela Band
TV, Band Sports e Red Bull TV.

Onde Anda Você?

“Palestra” nasceu em
16 de outubro de 1937,
em São Paulo
Seu nome é Benito Pricoli,
mas todos o conhecem pelo
apelido de Palestra. No Olaria
tem ainda quem o chame carinhosamente de Nicolinha, em
homenagem ao ex-diretor do
Palmeiras, Nicola Racioppi.
Benito nasceu em 16 de ou-

tubro de 1937, na rua dos Italianos, no Bom Retiro, em São
Paulo. Como neto de italianos
da região da Calábria, viveu
e trabalhou boa parte da sua
vida como um autêntico paulistano.
Casado com Alzira Rodrigues Pricoli, pai de Reinaldo
e Cinira, tem três netos Vitor,
Reinaldo Junior e Bruna. Quando aposentou na GE Motores
Elétricos em 1978 e, a partir
daí, adotou Tietê como sua segunda morada, onde reside até
hoje em sua chácara no bairro
São Pedro.
Alberto Giovanetti Filho
escreveu que Benito é um palestrino de carteirinha, além
de palmeirense fanático, e eu
concordo. Uma curiosidade é
que este esportista, onde quer
que chegue, sempre é saudado
com o famoso grito “Avante
Palestra”. Para quem não sabe,
em sua juventude, o homenageado jogou em times da Capital, como Santos, de Sumaré;
Sete de Setembro, do Bom Retiro; e Time da Casa Zacarias
de Pneus, empresa que traba-

lhou.
Quando chegou em Tietê,
o presidente do Comercial Futebol Clube era Elviro Pessato.
Nesta época, Benito trazia jogadores da Capital para formar o elenco comercialino. O
homenageado foi também um
dos diretores do Clube Bico do
Corvo, time do bairro São Pedro, formado no final de 1990.
Hoje, aos 83 anos, não deixou de ser torcedor fanático
do Olaria, assim como é um
verdadeiro “comedor de amendoim”. Fiquei feliz ao saber
que ele adora ler os noticiários
do esporte tieteense, principalmente a minha coluna esportiva “Onde Anda Você?”, que
revisita a história de clubes e
de atletas de muitas épocas.
Concordo que Benito é
uma pessoa fantástica, muito querido e merecedor desta
singela recordação. Agradeço
Bertinho pelas informações!
PIADINHA DA SEMANA A mãe de Joãozinho resolveu
ensiná-lo a conjugação de verbos para ele, que sempre reclamava disso ou dormia.

Édie Honório
Fotos acervo Alberto Giovanetti Filho

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE - 1976
Em pé: Can Can, Golhardo, Bogé, Niquinho, Claudinei, Carlão, Odair e Afonso
Agachados: Palmeira, Euclides, Léo, Chico, João Bafo, Ademir e Braz
Na hora da atividade escolar, ela aproveitou para usar o
verbo dormir como exemplo.
A mãe explicou a lição e
partiu para as perguntas para

saber se Joãozinho tinha entendido tudo que ela havia falado.
A primeira pergunta foi:
- Filho, no passado eu…?”

-“Dormi!”
-“No presente, eu…?”
-“Durmo!”.
-“E no futuro, eu…?”
-“Acordo, mãe!”

CELEBRAÇÃO

SETOR MOVELEIRO

Padres Julian, Bertanha e Vilas Boas
celebram aniversário de sacerdócio

Cipatex® conquista prêmio
Top Móbile 2020

No Santuário Nacional de
Aparecida, no domingo, 25 de
outubro, teve missa pelo aniversário de sacerdócio dos padres Archimedes Julian, José
Bertanha e José de Vilas Boas.
Padre Archimedes Julian
nasceu em 12 de outubro de
1930 e recebeu a ordenação
sacerdotal em 10 de julho de
1955.
Padre José Bertanha tem
como data de nascimento 24
de março de 1940 e foi ordenado sacerdote em 27 de dezembro de 1965.
Padre José de Vilas Boas é
nascido em 5 de novembro de
1957, sendo ordenado em 9 de
dezembro de 1995.
Celebração foi transmitida
ao vivo pela televisão e por
meio das redes sociais, sendo
acompanhadas, especialmente, pelos fiéis e amigos de Tietê
e região.

Divulgação

Pela nona vez, a Cipatex®
conquistou o prêmio Top Móbile, sendo reconhecida como
a marca mais lembrada pela
cadeia do mobiliário na categoria revestimentos sintéticos
na edição de 2020. Premiação
ocorreu na quarta, 21 de outubro, em formato digital.
Com 56 anos de história e
presente em diversos segmentos, a Cipatex® tem forte atuação no setor moveleiro com
produtos das linhas Corano®,
Facto®, Decorelli Arte®, Pevecron® e Cipaflex®.
Para Silvio Martins, gerente de Marketing da empresa, a
premiação é o reconhecimento
de um trabalho intenso para
manter a marca forte e consolidada, com a busca constante
por inovação e excelência no
atendimento. “Receber o título de marca mais lembrada
em um ano tão desafiador é
gratificante e demonstra que

temos credibilidade no mercado”, destacou.
Já o gerente comercial da
Cipatex®, André Ramos, reforçou a importância do prêmio
como incentivo para continuar
estabelecendo uma relação sólida com os clientes, o que permite conhecer ainda mais as
necessidades e demandas do
setor. “A relação de confiança
entre a marca e o cliente tem
grande valor e a premiação
corrobora o nosso compromisso com a qualidade”, disse.
O prêmio Top Móbile chega
a sua 15ª edição e tem como
objetivo reconhecer os esforços que as empresas e gestores realizam para tornar suas
marcas mais sólidas.
Idealizada e realizada pela
Alternativa Editorial/Revista
Móbile, a premiação foi concedida a partir de 920 entrevistas com empresas de toda a
cadeia moveleira.
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31 DE OUTUBRO,
1º E 2 DE NOVEMBRO

DROGA RAIA (15)3282-4046
FARMAPONTE (15)3282-2067

RISCOS DE ACIDENTE

Pandemia piora saúde dos motoristas do País
A quarentena mudou também a forma como os brasileiros se comportam no trânsito, uma vez que o uso do carro ganhou maior proporção
A quarentena imposta pela
pandemia do novo coronavírus mudou os hábitos dos brasileiros: as pessoas passaram
a ficar mais tempo sentados,
o uso de telas aumentou, a
prática de atividades físicas
diminuiu e o isolamento provocou uma série de alterações
mentais.
Tudo isso está afetando a
saúde dos motoristas brasileiros. Além do aumento da
ocorrência de dores crônicas,
do sobrepeso e dos males que
acompanham a condição, há
um perceptível crescimento de
problemas oftalmológicos.
“Durante os exames para
obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) nas clínicas credenciadas, vemos a dificuldade que
os jovens apresentam durante
a avaliação visual. Na entrevista direcionada, percebemos
que eles apresentam sintomas
comuns: dor nos olhos, dor de
cabeça, vista cansada e dificuldade de enxergar a distância.
Então solicitamos a avaliação
pelo especialista na área, o oftalmologista”, apontou o coordenador da Mobilização Nacio-

nal dos Médicos e Psicólogos
Especialistas em Trânsito e
diretor da Associação Mineira
de Medicina do Tráfego (Ammetra), Alysson Coimbra.
Dados da Sociedade Brasileira de Oftalmologia apontam
um aumento de novos diagnósticos de miopia na população. “Esse é um fenômeno
que afeta tanto jovens como
adultos. Essas mudanças de
hábitos têm um efeito rápido
na saúde e impactam também
na segurança viária. O número
de encaminhamentos para oftalmologistas aumentou nesse
período, em função das mudanças impostas pela quarentena. O encaminhamento para
a correção dessas alterações
pelo especialista e posterior
reavaliação pelo médico de
tráfego são fundamentais para
garantir que tenhamos motoristas saudáveis na direção e
que não coloquem a vida de
todos em risco”, alertou Alysson Coimbra.
Segundo o especialista em
Medicina do Tráfego, a quarentena mudou também a forma
como os brasileiros se comportam no trânsito. Os veícu-

Divulgação Nossa Folha

76% dos acidentes foram provocados
por falta de atenção devido ao estresse
los passaram a ser cada vez
mais utilizados, pois se tornaram um meio de segurança
epidemiológica. O brasileiro
passou a entender o trânsito
como um espaço individualizado, e não mais coletivo. “O
comportamento do motorista
brasileiro ficou mais agressivo e individualista, isso fica

evidente nos casos de brigas
de trânsito, cada vez mais frequentes, na intolerância e no
crescente desrespeito à lei. Se
levarmos em conta os transtornos mentais provocados
por tanto tempo de isolamento, o impacto é ainda maior”,
avaliou o médico.
O perigo dessas mudanças,

disse Coimbra, está no fato de
problemas de saúde serem alguns dos principais causadores de acidentes e mortes no
trânsito, conforme mostrou
uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Medicina
do Tráfego (Abramet).
Segundo o levantamento,
cerca de 283,5 mil acidentes
de trânsito registrados em
rodovias brasileiras nos últimos anos foram provocados
por questões relacionadas à
saúde dos motoristas. Estes
acidentes causaram a morte
de 14.551 pessoas e deixaram
outras 247.475 feridas.
“O dado que assusta e acende o sinal de alerta é que 76%
destes acidentes foram provocados por falta de atenção ao
dirigir, o que é provocado pela
fadiga, estresse, cansaço, déficit de atenção ou comprometimento do raciocínio. E isso
foi responsável por 62% das
mortes e 74% dos ferimentos”,
completou o coordenador da
Mobilização.
Na avaliação de especialistas em trânsito, esse cenário é
um alerta para o risco do aumento do número de aciden-

tes. “A avaliação pelo especialista em Medicina e Psicologia
do Trânsito permite o diagnóstico precoce e reduz o impacto
disso no trânsito. As políticas
públicas de saúde bem-sucedidas partem da premissa de
que somente o especialista
possui o conhecimento necessário para atuar na sua área.
Qualquer conduta diferente
disso aumenta os riscos e interfere no resultado da avaliação”, finalizou.
DICAS - Mantenha o máximo de sua rotina diária
possível. Continue usando o
despertador. Levante-se. Vista-se. Faça o café da manhã. Estabeleça metas para o seu dia.
Se você não consegue manter
determinadas rotinas porque
não pode sair de casa, tente
encontrar alternativas. Se você
puder trabalhar de casa, procure manter suas atividades.
Use esse período para fazer as coisas que você queria
fazer há muito tempo. Leia todos os livros que estão acumulando poeira na sua prateleira.
Limpe a casa. Renove ou reorganize seu quarto. Seja gentil
com as pessoas próximas.

NO ESTADO DE SÃO PAULO

Prorrogada a Campanha de Multivacinação até 13 de novembro
A Campanha de Multivacinação em todas as Unidades
Básicas de Saúde (UBSs) que
encerraria hoje, 30 de outubro, acabou prorrogada até 13
de novembro no Estado de São
Paulo.
A campanha de multivacinação, englobando sarampo e poliomielite, é focada na
atualização da caderneta de
crianças e adolescentes menores de 15 anos, sendo 14

anos, 11 meses e 29 dias. De
acordo com o Ministério da
Saúde, serão disponibilizados
todos os tipos de imunização
do calendário nacional de vacinação, sendo possível receber
mais de uma dose no dia. Ao
todo, o Programa Nacional de
Imunizações (PNI) oferece cerca de 18 vacinas para crianças
e adolescentes.
Os órgãos de saúde alertam que a população deve pro-

curar o serviço mesmo com a
pandemia de covid-19, pois
estas vacinas são de extrema
importância para manter a população imune.
“Precisamos que pais e
familiares se conscientizem
sobre a importância da vacinação para a saúde da criança. A vacina é segura, gratuita
e importante para a vida dos
pequenos. Basta procurar o
Posto de Saúde mais próximo

para receber atendimento. Os
locais estão higienizados e
respeitando as medidas sanitárias”, orientou a Vigilância
Epidemiológica de Tietê.
A estimativa do Ministério
da Saúde é que haja 11,2 milhões de crianças nessa faixa
etária com meta de imunização de 95% do público-alvo.
A poliomielite, também
chamada de pólio ou paralisia
infantil, é uma doença con-

FAÇA O BEM

mente vai ser vacinado quem
estiver com o esquema incompleto referente à idade de 20
a 29 anos. No entanto, a população de 30 a 49 anos, independentemente do número de
doses já recebidas, deverá ser
vacinada.
Vale reforçar que, depois
de duas décadas sem circulação endêmica do sarampo, em
2019 a doença foi reintroduzida no Estado.

CONSULTAS E EXAMES

CMSJ recebe doações até o fim de dezembro deste ano
A Campanha Solidária
“Faça o bem cuidando da sua
saúde”, promovida pelo Centro Médico São José (CMSJ) nas
cidades de Tietê, Cerquilho e
Boituva, superou a marca de
oito toneladas de alimentos
não perecíveis arrecadados e
doados a entidades da região.
Lançada no começo do
mês de maio, no auge da crise
econômica motivada pela pandemia, e divulgada por meio
das redes sociais, a iniciativa
convidou a população a trazer
alimentos até a clínica, onde
estão instalados os postos
de coleta para doações, com
o cartaz da campanha para,
posteriormente, serem doados
a famílias necessitadas. Em

tagiosa aguda causada pelo
poliovírus, que pode infectar
crianças e adultos e, em casos
graves, pode levar a paralisias musculares, em geral nos
membros inferiores, ou até
mesmo à morte. A vacinação
é a única forma de prevenção.
Para a Campanha contra o
Sarampo, o Ministério da Saúde convoca pessoas de 20 a 49
anos para receber a vacina que
protege contra o sarampo. So-

contrapartida, o CMSJ estabeleceu um desconto de 15% nos
valores de exames de imagem
particulares a quem aderir à
campanha.
As remessas com alimentos arrecadados pelo CMSJ são
enviadas quinzenalmente para
as entidades parceiras. Em Boituva, as doações da população
serão entregues aos vicentinos das Paróquias São Roque
e São Francisco de Assis. Em
Cerquilho, os alimentos serão
destinados à Assistência Social
do município e, em Tietê, ao
Fundo Social de Solidariedade,
que os distribuem às famílias
necessitadas. A campanha do
CMSJ segue até o fim de dezembro de 2020.

Divulgação CMSJ

Os alimentos são enviados quinzenalmente
às entidades parceiras

Centro Médico prossegue
com descontos especiais
Com o objetivo de apoiar
o Outubro Rosa, que é o mês
de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e rastreamento do câncer
de mama, o Centro Médico São
José promove até hoje, 30 de
outubro, a campanha solidária
“Faça o Bem Cuidando da Sua
Saúde” e oferece descontos
para consultas e exames para
quem fizer a doação de alimentos não perecíveis.
Vale reforçar que estes descontos só valem para outubro
tanto para as consultas quanto
para os exames, que devem ser
agendados antecipadamente.
-Mamografia + ultrassom

INDICADOR PROFISSIONAL
FONOAUDIÓLOGA

CIRURGIÕES - DENTISTAS

de mamas + ultrassom transvaginal têm o valor de R$347
com a doação de 3kg de alimentos.
-Mamografia + ultrassom
de mamas custam R$239 com
a doação de 2kg de alimentos.
-Ultrassom de mamas +
ultrassom transvaginal com a
doação de 2kg de alimentos
custam R$216.
-Ginecologista + Papanicolau saem por R$200 com a doação de 1kg de alimento.
-Consulta com dermatologista tem o preço de R$150
com a doação de 1kg de alimento.
Informe-se: (15)3288-4848.
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Promoção mais que

fique sabendo

especial na
Todos os vinhos e
espumantes com até

Vino di Vita

15%

de desconto.

Confira as condições e encha sua
adega com os melhores vinhos.
Válido enquanto durarem os estoques ou até 31 de outubro

ENTREVISTA

Dau Fabri pretende fazer a reformulação do Samae
O candidato acredita que chegou a hora de unir toda a experiência de dois empresários na administração da cidade de Tietê
Por ordem alfabética como
critério de definição, o jornal
Nossa Folha prossegue com
a série de entrevistas com os
candidatos a prefeito de Tietê.
Proposta é registrar os principais projetos de cada um perante os 30.332 eleitores.
O terceiro candidato da
disputa majoritária do pleito
eleitoral municipal de 15 de
novembro é José Geraldo Fabri
(Dau), do Republicanos, pela
coligação “Todos juntos por
uma Tietê melhor”, que tem
como candidato a vice-prefeito João Carlos Uliana, do DEM.
Nesta edição, será a vez dele
apresentar suas ideias.
NOSSA FOLHA - Quem é o
Dau e qual o seu diferencial
diante dos demais candidatos? Além disso, justifique a
escolha do candidato a vice-prefeito.
DAU - Sou filho, pai, amigo,
companheiro e um tieteense
que tem como sonho e ideal
ver Tietê crescer e evoluir.
Meu diferencial em relação
aos demais candidatos é que,
além de ser mais jovem e ter
motivação de sobra para transformar Tietê numa cidade melhor para se viver, eu acumulo
experiência no Poder Público
por ter sido três vezes vereador e presidente da Câmara
por duas vezes. Também sou
empresário bem-sucedido, conheço de gestão e vou tratar a
Prefeitura de Tietê como uma
grande empresa (mais enxuta,
mais eficiente, menos burocrática e mais humana).
Quanto à minha escolha
ao candidato a vice-prefeito,
busquei alguém com o perfil
parecido com o meu. Por isso,
João Carlos Uliana! Acredito que chegou a hora de unir
toda a experiência de dois empresários na administração da

Divulgação

cidade. Nós temos a capacidade necessária para administrar
Tietê de maneira séria e assim
evitar que nossa cidade continue sendo ultrapassada por
nossos vizinhos na corrida
pelo desenvolvimento e modernização. Chegou a hora de
Dau e João!
NOSSA FOLHA - Como
candidato a prefeito, quais serão as suas cinco prioridades
e o papel do vice-prefeito, se
eleitos?
DAU - Tomamos o cuidado de elaborar um plano de
governo totalmente factível e
que possa ser concretizado na
íntegra contemplando todas
as áreas da Administração Municipal. Porém, posso destacar
a completa reformulação do
Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto (Samae); a
construção das tão sonhadas
moradias populares, utilizando áreas que já são do município, na intenção de acelerar
o processo; o plano estratégico
para atração de novos investimentos de empresas; obras de
manutenção, limpeza e infraestrutura para que Tietê recupere seu apelido carinhoso
de “Cidade Jardim”; e atenção
especial na área da Educação
contemplando todos os níveis,
inclusive técnico-profissionalizante e sempre buscando cuidar das pessoas com carinho,
com amor, respeito e dedicação. Em relação ao vice-prefeito, creio que João Carlos Uliana terá papel fundamental no
resgate do Samae.
NOSSA FOLHA - Como
considera os servidores públicos, sem os quais não é
possível administrar, e que
relação pretende ter com
eles?
DAU - Vou responder do

João Carlos Uliana (DEM) é o candidato a
vice-prefeito de Dau Fabri, do Republicanos
final para o começo. A relação entre prefeito e servidores
deve ser harmoniosa, com respeito mútuo. Nesta pergunta
já está uma das respostas, ou
seja, sem os servidores não é
possível administrar. No início, só vou pedir calma e, ao
mesmo tempo, sugerir um
pacto em prol da cidade.
Por isso, venho a público desde já pedir a ajuda de
todos eles no sentido de me
apoiar na intenção de resgatar
Tietê. Certamente, no futuro
próximo todos serão recompensados.
NOSSA FOLHA - Muitos
moradores acreditam que
Tietê, em comparação as outras cidades, é um município
inoperante. Concorda?
DAU - Nunca foi! Na verdade, tornou-se inoperante. Não
quero e não vou tentar achar
responsáveis por isso, mas
creio que todos que estão aí
já tiveram sua chance de evitar que o município chegasse a
ser referência negativa. Agora
é a nossa vez! Por isso, se você,

tieteense, realmente gosta da
sua cidade, nos ajude a mudar
este cenário e colocar Tietê
nos trilhos do desenvolvimento e em patamar de igualdade
ou até melhor que os municípios que mais se destacam na
região atualmente.
NOSSA FOLHA - O que
será feito no seu governo
para acabar com o apoio político em troca de favores e
cargos públicos?
DAU - Já começou! Nesta
semana, divulguei alguns nomes para ocupar cargos em
meu governo, caso seja eleito.
Dos divulgados, todos sem
exceção (100%) são técnicos.
João e eu chegamos até aqui
sem troca de favores. Não
precisamos disso! Lutamos
com nossas próprias forças e
vamos continuar assim. Isso
faz parte da nossa história, da
nossa essência, da nossa criação, do nosso estilo de atuar
na gestão pública.
NOSSA FOLHA - Se eleito,
quem vai compor seu secre-

tariado? É possível assumir
compromissos não partidários antes da posse ou isso
será negociado depois?
DAU - Determinados cargos serão definidos antes
como já mencionado, mas volto a repetir: todos os indicados serão técnicos. Não tenho
compromissos
partidários,
principalmente, quando o assunto é nomeação de equipe
de governo. Nesta semana,
já divulgamos nomes, como:
Roberson Luiz Demarchi para
secretário de Educação e Sisnando de Luca (Xis) para secretário de Cultura. Antes de 15
de novembro, mais nomes serão divulgados, pois, caso sejamos eleitos, estes farão parte
da equipe de governo.
NOSSA FOLHA - Na prática, como buscará recursos estaduais e federais, se eleito?
DAU - Temos boas relações
já construídas com deputados
estaduais e federais, o que não
significa compromissos ou
dívidas partidárias. É normal
manter relação harmoniosa
com pessoas que possam nos
ajudar nas esferas Estadual e
Federal. Temos projetos elaborados (todos factíveis) e vamos
apresentá-los. Tenho certeza
que receberemos total apoio
dos Governos Estadual e Federal para tirá-los do papel.
NOSSA FOLHA - Como vai
ser seu plano de incentivo fiscal e financeiro às indústrias
para colaborar com a geração
de novos empregos?
DAU - Esta pergunta é
complexa e requer um espaço
muito extenso para respondê-la, já que temos que avaliar questões jurídicas para
conceder incentivos fiscais e
financeiros e, muitas vezes,
dependem de outras esferas

governamentais. É claro que,
dentro da legalidade, vamos
buscar oferecer vantagens aos
novos investidores, mas posso
afirmar categoricamente que
apenas isso não é o suficiente
para atrair empresas.
Quando um investidor chega ao município, antes de falar
em benefícios, ele quer saber
se temos vagas nas creches
para os filhos dos seus funcionários, quer saber se nosso
sistema de saúde atende esses colaboradores, se temos
uma boa segurança pública, se
temos mão de obra qualificada, boa infraestrutura e comprometimento com projetos.
Hoje, infelizmente, se analisarmos todos esses itens, Tietê
não é uma das melhores opções para esses investidores. O
que posso dizer é que vamos
trabalhar em duas frentes: melhorar todos esses itens e criar
mecanismos legais de oferecer
os benefícios de incentivo fiscal e financeiro, além de valorizar as empresas já existentes
no município.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é a estratégia de
comunicação com o eleitorado durante a campanha, considerando a pandemia?
DAU - Gosto muito do chamado corpo a corpo. Olhar no
olho do eleitor para passar
minha mensagem. Porém, estamos no meio de uma pandemia. Isso nos fez aprimorar
nossa campanha nas redes sociais e mídias digitais. Mesmo
assim, tenho feito visitas em
bairros junto com meus candidatos a vereador, lógico que
seguindo todas as medidas
de segurança. Também temos
feitos visitas a empresas, comércios, instituições, clubes
e prestadores de serviços de
Tietê.

ELEIÇÕES 2020

Justiça Eleitoral impugna candidaturas em Tietê e Cerquilho
Fotos divulgação TSE

A Justiça Eleitoral divulgou na segunda, 26 de
outubro, a sentença de impugnação do registro de candidatura de dois candidatos a
prefeito de Tietê e um postulante ao cargo em Cerquilho.
Dos seis candidatos que
disputam o cargo de prefeito
em Tietê, dois deles tiveram
o pedido de candidatura impugnado pela Justiça Eleitoral: José Carlos Melaré (PDT)
e Paulo de Souza Alves Filho
(PV).
Conforme divulgado pelo
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), na candidatura de Melaré, o requerente apresentou contestação alegando,
em síntese, que propôs ação
rescisória fundamentada no
conflito de interesses entre o
ele e o advogado contratado à
época para defendê-lo.
Em nova manifestação, o
Ministério Público Eleitoral
optou pelo indeferimento do
pedido de registro por entender que a contestação em
nada alterou o panorama delineado na impugnação.
Intimado, o requerente
deixou de apresentar, na íntegra, as certidões solicitadas pela própria Justiça Eleitoral. “A não apresentação
dos documentos elencados
no artigo 27 da Resolução
23.609/2019 impedem o
adequado exame do pedido
de registro de candidatura e
constitui não cumprimento

dos requisitos legais para o
registro, ensejando seu indeferimento, conforme a jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
(TRE/SP)”, informou a Justiça
Eleitoral.
Ainda segundo a sentença, Melaré foi condenado nos
autos do processo, com decisão transitada em julgado em
25 de junho 2020, ao pagamento de multa civil, à perda
da função pública que estiver
exercendo, à suspensão dos
direitos políticos pelo prazo
de quatro anos, à proibição
de receber benefícios ou incentivos ficais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo
de três anos. “Para ser candidato, o cidadão deve cumprir
as condições de elegibilidade
elencadas no artigo 14, § 3º
da Constituição Federal e não
incidir em nenhuma causa de
inelegibilidade”, argumentou
a Justiça Eleitoral.
Desse modo, o candidato renunciou ao pleito e foi
substituído pela esposa Vera
Melaré, que até o fechamento
desta edição ainda aguardava
o deferimento da sua candidatura.
Conforme sentença publicada, “a impugnação da candidatura de Paulo de Souza
Alves Filho se deve ao fato
de ele que exerceu a função

de presidente da 134ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Tietê até 3
de julho de 2020, o que ensejaria a conclusão de que a
desincompatibilização foi a
destempo, nos termos da Lei
Complementar 64/90, a qual
determina que são inelegíveis
para o cargo de prefeito os
que, dentro de quatro meses antes do pleito, tenham
ocupado cargo ou função de
direção, administração ou
representação em entidades
representativas de classe,
mantidas por contribuições
impostas pelo Poder Público
ou com recursos arrecadados
e repassados pela Previdência Social”.
Os demais candidatos, Basílio Saconi Neto (MDB), Edivaldo Oliveira de Jesus - Pepeu Calixto (Podemos), José
Geraldo Fabri - Dau (Republicanos) e Vlamir Sandei (PSDB)
estão com as candidaturas
deferidas.
Por Cerquilho, o registro de candidatura de Valdir
Rocha de Oliveira - Valdir do
Estacionamento (PDT), que
disputava o cargo de prefeito,
foi indeferido com recursos.
De acordo com a Justiça Eleitoral, Valdir deixou de apresentar os documentos exigidos pela legislação em vigor,
mesmo intimidado a fazê-lo.
Até o fechamento desta
edição, os demais candidatos
a prefeito de Cerquilho ainda

aguardavam pelo deferimento da candidatura, conforme
informações do TSE.
Por Cerquilho, concorrem
à vaga Aldomir José Sanson
- Aldo (PSDB), Agnaldo José

Vitor Atti - Bilu (Solidariedade), Diego Giuliano Sebastiani (Podemos) e Manoel Santos
Cruz Filho - Professor Manoel
(PT).
Por Jumirim, Benedito Ta-

deu Fávero - Tadeu Fávero
(PSDB). Daniel Vieira (Democratas) e Rosangela Gama do
Nascimento - Rosa Nascimento (PTB) tiveram o registro
deferido.
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Erica Zani receberá o
carinho do marido Janes,
das filhas Bia e Anne
e dos familiares nesta
sexta, 30 de outubro

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

Jocélia Santos
será festejada pelo
marido, pelos filhos e
familiares nesta sexta,
30 de outubro

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

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

Sophia Foltran vai
assoprar velinhas nesta
sexta, 30 de outubro, na
companhia dos pais Mary
e Paulinho e familiares

A esposa Sueli, a filha
Daniela e os amigos
felicitam Antonio Egydio
de Vicentim Leite neste
sábado, 31 de outubro

Antonio Barbosa
Garcia receberá os
cumprimentos da esposa
Sônia, dos filhos e da
neta amanhã, dia 31

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

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

Jair Francisco Machado
Filho brinda mais um ano
de vida amanhã, 31 de
outubro, na companhia
da mãe e dos familiares

A esposa Rachel e família
cumprimentam José
Luis Guitte (Ferruge)
pelo aniversário neste
sábado, 31 de outubro

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

Marcelo Nicolau
aniversaria ao lado da
esposa Verônica e dos
filhos Rodrigo, Fernanda
e Rafael amanhã, dia 31

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

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

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

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

Débora Consorti vira o
calendário no domingo,
1º de novembro, na
companhia dos pais Marli
e Rubens e os irmãos

Filippo, filho de Isabella
Mazzer e Gustavo Albino
e irmão do Lorenzo, vai
festejar três aninhos
neste domingo, dia 1º

Inês Moreli rasga
folhinha no domingo,
1º de novembro, junto
do marido Guto, dos
familiares e da família

Leonardo Holtz Civitella,
filho de Pablo Civitella e
Samanta Holtz, completa
um ano neste domingo,
1º de novembro

Lourival Machado
assopra velinhas no
domingo, dia 1º, e
brinda a data com a
esposa Dany e os filhos

Márcio da Silva Leitão
Filho troca de idade
no domingo, 1º de
novembro, ao lado da
mãe e dos familiares

Martina Moretti dos
Santos comemora nove
anos no domingo, dia 1º,
junto dos pais Felipe e
Débora e dos irmãos

Melina Torrezan Mouro
recebe os parabéns do
marido Diego e do filho
Joaquim no domingo,
1º de novembro

Monica Pietro Bon faz
aniversário no domingo,
1º de novembro, na
companhia do marido
Idivaldo e do filho Felipe

Padre Santo Candido
aniversaria no domingo,
1º de novembro, e
recebe os cumprimentos
da comunidade católica

Reinaldo Sotovia
aniversaria no domingo,
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
no domingo, dia 1º

Santina Formigoni
Mazzer completa
95 anos neste domingo,
1º de novembro, ao lado
dos filhos e familiares

Solange Cagale recebe
as felicitações dos
filhos Marina e Vinícius
e dos familiares neste
domingo, dia 1º

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

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

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

A esposa Marisa e os
filhos Maicon e Marcos
parabenizam Geraldo
Carlos de Oliveira na
segunda, 2 de novembro
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Neusa Maria Consorte
apaga velinhas nesta
segunda, 2 de novembro,
e recebe o carinho da
filha Marilia e da família

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

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

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

João Batista Martelini
Filho aniversaria
nesta terça, 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
nesta terça, dia 3

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

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

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

Silvia Gaiotto Salvador
vira o calendário na
terça, 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 terça,
3 de novembro

Angélica Maria Paes
Calegare aniversaria na
quarta, dia 4, ao lado
do marido Antonio, dos
filhos e dos netos

Adriane Paes Silva
assopra velinhas na
quarta, 4 de novembro,
junto dos familiares e
dos amigos de Cerquilho

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

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

Bolo da quarta,
4 de novembro, será
para Glória Toledo de
Moraes, que festeja a
data com os familiares

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

João Pedro Zuaneti
Arruda completa 15
anos na quarta, 4 de
novembro, na companhia
dos pais e dos irmãos

Lavínia Bertola Polastri
completa um aninho na
quarta, 4 de novembro,
na companhia dos pais
Juliana e Luciano

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

Marise Pasquoto Carvalho
aniversaria na quarta,
dia 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
quarta, 4 de novembro

Marcos Siqueira apaga
velinhas na quarta, 4 de
novembro, com os filhos
Caio e João Vitor, o pai
Tone e os familiares

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

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

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

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

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

Wagner Belmonte
aniversaria na quarta,
4 de novembro, com a
esposa Giovana Urso, o
filho Vitor e a família

Aguinaldo Silva (Tuka)
vai trocar de idade na
quinta, dia 5, ao lado da
esposa Sirlei, da filha
Flávia e da família

Ana Luísa Evangelista
vira o calendário na
quinta, 5 de novembro,
junto da mãe Cleide, do
marido e dos amigos

Camila Dordetti Ribeiro
assopra velinhas na
quinta, dia 5, e ganha
os parabéns da família e
dos amigos de Cerquilho

Diego Baccili vira o
calendário na quinta,
dia 5, na companhia dos
pais Rosanira e Dirlei, do
irmão e família

Eric Tashiro comemora
aniversário na quinta,
5 de novembro, com
a esposa Samanta, os
filhos e os amigos

Flávia Carniel (Nova
Regional) aniversaria na
quinta, 5 de novembro,
com o marido Fernando,
a família e os amigos

O marido Thiago, a filha
e a família parabenizam
Jéssica Subitoni da
Rocha pelo aniversário
na quinta, dia 5

Kátia Bortolaso recebe
flores e telefonemas na
quinta, dia 5, ao lado do
marido Newton e dos
filhos Ísis e Thomas

Lucio Prestes Dal Pozzo
aniversaria na quinta,
dia 5, na companhia dos
pais Cachinho e Pitoco
e dos familiares

Magrão Mello muda de
idade na quinta, dia 5,
junto da esposa Tânia,
dos filhos Sara e Alex
e do neto Jorge

Marco Antonio Gaiotto
aniversaria na quinta,
dia 5, com a esposa
Fátima, o filho Mário, o
neto Miguel e a família

Paulo Martins festeja
nova idade na quinta,
5 de novembro, na
companhia da esposa
Janete Cristina

Vinícius Modanesi
completa nova idade na
quinta, 5, na companhia
da esposa Ariane, do
filho João e família
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Ana Laura Ronchi

Pérola Januário

Thiago Barros Produções

Thiago Barros Produções

Thiago Barros Produções

Eloah Toledo Gobo, filha de Bruna Carla Spada de Toledo
Gobo e Alexandre Betini Gobo, foi batizada pelo diácono Ari Cestarioli, no domingo, 25 de outubro, na igreja matriz da Paróquia
Santíssima Trindade, em Tietê. São seus padrinhos Kivea Spada
de Toledo e Tiago Stella França.

O diácono Ari Cestarioli batizou Ana Laura Dal Boni Ronchi,
filha de Alexandre Ronchi e Ana Paula Dal Boni Ronchi, na igreja
matriz da Paróquia Santíssima Trindade, em Tietê, no domingo,
25 de outubro, na presença dos padrinhos Ricardo José Saccon e
Andrea Cancian Ronchi Saccon.

Pérola de Lima Januário, filha de Juliana Camila de Lima e
Daniel Nunes Januário, recebeu o sacramento do Batismo no domingo, 25 de outubro, na igreja matriz da Paróquia Santíssima
Trindade, em Tietê. A princesinha tem como padrinhos Juvenil
Januário e Neuza Januário.

BODAS

Zaida e
Tarciso

Everthon
e Rose

André
e Daniele

Melina
e Diego

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Zaida Sbompato Scudeller e Tarciso Scudeller comemorarão 56 anos de amor,
cumplicidade e lealdade neste sábado, 31 de outubro, na companhia dos filhos Carlos, Raquel e
Alessandra e família.
O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Dendrita!

Em Cerquilho, Everthon Marcos Fonseca de
Freitas e Roseli Claudio de Freitas (Rose) festejarão 34 anos de união neste sábado, 31 de outubro, ao lado do filho Junior, da nora Thaisa e
familiares.
Os amigos do Nossa Folha cumprimentam o
casal pelas Bodas de Espodumênio!

Em Cerquilho, André Daroz e Daniele Rodrigues Daroz brindarão 11 anos de casados neste
sábado, 31 de outubro, junto do filho Daniel e
de toda a família.
A equipe do jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas Bodas de Almandina!

Em Tietê, Melina Beloto Torrezan Mouro e
Diego Cancian Mouro celebrarão oito anos de
matrimônio na terça, 3 de novembro, com o filho Joaquim e familiares.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Rubelita!

Carolina
e Ettore

Everton e
Thamie

Agenor e
Marilete

Rafael e
Juliana

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Carolina Pessato Paludeto e Ettore
Batistuzzo Paludeto comemorarão oito anos de
amor, cumplicidade e lealdade na terça, 3 de novembro, na companhia dos familiares.
O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Rubelita!

Em Tietê, Everton Costa de Macedo e Thamie
de Luca festejarão dois anos de união na terça,
3 de novembro, e receberão todo o carinho da
família e dos amigos.
Os amigos do Nossa Folha cumprimentam o
casal pelas Bodas de Topázio Azul!

Em Tietê, Agenor Cancian e Marilete Chinelato brindarão nove anos juntos nesta segunda, 4 de novembro, e comemorarão a data na
companhia da família.
A equipe do jornal Nossa Folha envia as felicitações pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Tietê, Rafael Modanesi (aniversariante
de domingo, 1º de novembro) e Juliana Betini
Gobo celebrarão três anos de matrimônio na
quarta, 4 de novembro, junto dos familiares.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Green Gold!

Sônia e
Paulo

Miqueli e
Alfredo

Aline e
Donald

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Sônia Amaral Schincariol e Paulo Schincariol comemorarão 39 anos de amor, cumplicidade e lealdade na quinta, 5
de novembro, na companhia dos filhos Paulo Romano e Fábio
Henrique, da neta Maria Clarice e família. Os amigos do Nossa
Folha parabenizam o casal pelas Bodas de Sodalita!

Em Tietê, Miqueli Bufom Melaré e Alfredo Melaré Neto festejarão nove anos de união matrimonial na quinta, 5 de novembro, e
receberão o carinho da filha Antonella e dos familiares.
Os amigos do Nossa Folha cumprimentam o casal pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Tietê, Aline Botini Coan e Donald Antonietti Chagas brindarão quatro anos de casados na quinta, 5 de novembro, junto
das filhas Lívia e Lara e da família.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Cristal de Rocha!
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Capítulos sujeitos à alteração de acordo com a emissora

A FORÇA DO QUERER

Rubinho acaba preso e Bibi enfrenta Jeiza

SEGUNDA, 2 - K1 inventa que precisa
terminar um trabalho com Keyla e ela
confirma. Roney promete ajudar Benê
com seu vídeo para a audição musical.
Ellen e Clara decidem aderir à greve ao
lado de Lica. K1 pede para Dogão ensiná-la a fabricar bomba caseira. Malu
ameaça os alunos. Apoiada por Keyla e
K2, K1 revela a Dóris que Roger a está
assediando.
TERÇA, 3 - Dóris acolhe K1 e a orienta a falar com sua mãe e reunir provas
contra Roger. Marta e Luís confrontam
Edgar e Malu sobre o novo sistema de
ensino do colégio Grupo. Tato comenta
com Keyla que pensa em estagiar no
restaurante de Noboru. Dóris elogia o
trabalho de Dogão e o libera do serviço
na biblioteca. A pedido dos ex-alunos,
Bóris avalia as novas apostilas do Grupo. Roney apoia a demissão de Tato.
Dóris, K1, K2 e Keyla vão à delegacia.
QUARTA, 4 - Lica, Ellen, Samantha, MB
e Felipe pressionam Bóris a voltar para
o Grupo. Benê é aprovada para o curso
de música e Guto comemora. Benê pensa em beijar Guto novamente. Em seu
depoimento, Kátia afirma a Andrezza
que Roger criou K1 desde pequena. K1
relata a Andrezza todas as violências de
Roger contra ela. Na reunião, Marta pede a Edgar que as apostilas sejam avaliadas por um pedagogo. Kátia garante
que não expulsará Roger de sua casa.
QUINTA, 5 - Bóris afirma que o novo
sistema de ensino contraria o legado do
colégio. A tia de K1 chega para resgatá-la e a menina volta para a escola. Edgar
convida Bóris a retornar ao Grupo e Malu se sente humilhada. Dogão e Juca se
aplicam para a vaga de Tato na Chapa
do Romano. MB apoia K1 e se apresenta
a Dogão como seu namorado. Julinho
divulga o clipe de Roney. Bóris vai ao
encontro de Edgar e Malu flagra os dois.
SEXTA, 6 - Edgar afirma a Malu que trará Bóris de volta ao Grupo. Malu revela
a Clara que pedirá demissão do colégio.
Os alunos comemoram a volta de Bóris.
Bóris anuncia a Ellen e Jota que os dois
foram convidados para uma nova competição de jogos eletrônicos. Josefina
questiona Roney sobre seu passado. Ellen, Benê, Lica e Keyla se surpreendem
com a mensagem de Tina.

SEGUNDA, 2 - Dom Rafael percebe que
Duque armou o sequestro para que ele
reencontrasse Cristal. A pedido de Samuel, Doralice consegue pegar uma
foto antiga de Dionísio. Mila estranha
quando Natália lhe diz que respeita sua
decisão de morar com o pai. Guiomar
avisa a Alberto que Ester deu entrada
no pedido de divórcio.

SEGUNDA, 2 - Tancinha sofre com a
decisão de Apolo em romper seu noivado. Shirlei questiona as atitudes de
Giovanni. Fedora alerta Leozinho sobre
as investigações de Aparício. Henrique
e Penélope se encontram e trocam acusações. Leozinho procura o Mestre, que
afirma ao rapaz que precisam resolver
a situação de Aparício.

SEGUNDA, 2 - Ritinha afirma a Marilda
que seu filho não é nem de Ruy e nem
de Zeca. Caio avisa a Ruy do resultado
negativo do exame de corpo de delito
feito por Cibele. Bibi distribui os convites para seu aniversário. Ruy é avisado
de que não pode se aproximar de Cibele. Jeiza descobre que a Polícia conseguiu o nome do homem da gravação.

TERÇA, 3 - Dom Rafael é aconselhado
pelo padre a pedir perdão a quem fez
mal. Lindaura convence Samuel a não
denunciar Dionísio. Dom Rafael resolve
pagar o que deve a Duque. Amaralina
mostra a foto do seu avô para Amparo,
que não percebe que se trata de Duque.
Cassiano devolve o cincerro de Ariana e
combina com Candinho uma ida até o
local onde a pedra foi encontrada.

TERÇA, 3 - Agilson e Leozinho conversam sobre Aparício. Giovanni conta
para Shirlei que encontrou a agenda de
Camila e ela flagra o rapaz. Fedora afirma a Teodora que precisa se casar com
Leozinho. Fedora desaprova seu vestido
de casamento. Lucrécia diz a Agilson
que Camila não quer ir ao casamento
de Fedora. Aparício apresenta Leozinho
para Camila, que se recorda do bandido.

TERÇA, 3 - Caio consegue revogar a
medida protetiva de Cibele. Abel implora que Jeiza não aceite o convite de
Ritinha. Jeiza comemora o mandado de
prisão expedido para Rubinho. Bibi elogia Rubinho para Heleninha. Cândida
convence Jeiza a chamar Zeca para ir
à gafieira. Eugênio discute com Joyce
e decide ligar para Irene. Silvana revela
a Simone que não foi para São Paulo.

QUARTA, 4 - Cristal avisa a Cassiano
que chegará a Vila dos Ventos. Duque
surpreende Cassiano ao aparecer no
Flor do Caribe. Ester propõe sociedade
a Taís. Dionísio desconfia de que Doralice tenha roubado sua medalha a mando
de Quirino e decide demiti-la. Natália
chega em casa com Juliano e se espanta
ao ver Reinaldo.

QUARTA, 4 - Agilson e Leozinho despistam Camila. Teodora repreende Fedora por reclamar do seu vestido de
casamento. Genésio ameaça as filhas de
Francesca. Nair e Francesca denunciam
Genésio. Todos se surpreendem com
o visual de Fedora em seu casamento.
Camila interrompe a cerimônia e afirma
que Leozinho é um bandido. Tancinha
acaba sequestrada por Genésio.

QUARTA, 4 - Jeiza fala para Zeca que
pode tentar encontrar o menino que
caiu com ele no rio. Cibele confirma a
Dantas que Ruy é inocente. Rubinho se
preocupa ao ver Jeiza entrar na gafieira.
Rubinho foge de Jeiza. Bibi descobre
que o marido foi embora da festa e se
preocupa. Jeiza procura por Rubinho
sem que Zeca perceba. Jeiza relata que
viu Rubinho na Estudantina.

QUINTA, 5 - Fedora acusa Camila de
querer acabar com seu casamento. Carmela e Beto tramam para afastar Tancinha de Apolo. Tancinha é feita refém.
Teodora expulsa Camila de casa. Beto
avisa que conseguirá pagar o resgate
de Tancinha. Tancinha tenta fugir dos
bandidos, mas Genésio a ameaça.

QUINTA, 5 - Heleninha encontra no caderno de Yuri a foto de Rubinho colada
junto a um cartaz de procurado. Bibi
estranha o comportamento de Yuri e
comenta com Rubinho. Ruy e Cibele se
enfrentam. Rubinho é preso. Heleninha
pede para Junqueira ajudar o marido de
Bibi e ele avisa a Dantas.

SEXTA, 6 - Genésio volta ao cativeiro.
Beto e Apolo o seguem e Genésio acaba
preso. Apolo sente ciúmes de Tancinha
ao vê-la preocupada com Beto. Bruna
questiona Carmela sobre a vida amorosa de Giovanni. Apolo decide reatar com
Tancinha. Apolo escuta Francesca dizer
que a moça vai à casa de Beto.

SEXTA, 6 - Bibi enfrenta Jeiza. Heleninha conversa com Yuri e conclui que
Rubinho é culpado. Dantas passa o
caso de Rubinho para Eugênio. Aurora
comenta com Bibi as suspeitas contra
Rubinho. Edinalva avisa a Ritinha que
Zeca entrou com o pedido de divórcio.
Rubinho segue para uma penitenciária.

SÁBADO, 7 - Tancinha visita Beto.
Adriana afirma a Apolo que há vaga de
emprego como mecânico na equipe.
Carmela decide se vingar de Shirlei e
arma para que a irmã se envergonhe
na frente de Adônis. Rebeca convida
homens ricos para um coquetel beneficente na cobertura. Beto leva Tancinha
para jantar, mas ela passa mal.

SÁBADO, 7 - Eugênio consegue habeas
corpus para Rubinho. Zeca se enfurece
com a reação de Jeiza sobre o processo
do seu casamento e termina o noivado.
Heleninha decide denunciar Rubinho. O
habeas corpus de Rubinho é revogado
e Bibi fica arrasada. Zeca não aceita as
alianças de Jeiza de volta. Bibi reconhece as fotos de Yuri.

QUINTA, 5 - Dionísio fica surpreso ao
ver no álbum a foto que havia sumido
e decide pedir desculpas a Doralice.
Cristal beija Cassiano sem saber que
ele está com Ester. Guiomar descobre
que Doralice roubou a foto de Dionísio.
Alberto tenta convencer Cristal de que
Cassiano e Ester não vão ficar juntos.
SEXTA, 6 - Alberto convida Cristal para
almoçar. Cassiano avisa para Amaralina
que Alberto deve estar armando contra ele. Guiomar comenta com Cristal
e Amparo que Cassiano foi preso no
Caribe por Dom Rafael. Alberto oferece
sociedade a Cristal no Grupo Albuquerque, se ela conseguir seduzir Cassiano.
SÁBADO, 7 - Cristal recusa a proposta
de Alberto. Chico se emociona ao saber que a homenagem que Cassiano lhe
prestou foi divulgada. Ester pergunta a
Cassiano se ele confia em Cristal. Duque
mostra a Cassiano o lucro obtido com
o show de Cristal. Marizé e Lipe descobrem que o pai ficou preso cumprindo
pena por um crime praticado por Hélio.
Cristal vai até a casa de Ester.

Horóscopo
ÁRIES
21/3 a 20/4
Aproveite as mudanças profissionais para rever suas contas. Os estudos estarão favorecidos. Astral
positivo para caprichar na aparência. União cheia de desejo. Na conquista, seu poder de sedução dará
as cartas.
CÂNCER
21/6 a 21/7
Com entusiasmo e palavras gentis,
vai conseguir tudo o que quiser no
trabalho. Nas horas livres, a dica
é se dedicar às pessoas queridas.
Muito carinho no campo afetivo. É
provável que sinta atração por alguém conhecido.
LIBRA
23/9 a 22/10
É possível que um hobby renda dinheiro. Terá energia positiva para
fechar negócio! A convivência com
a família estará protegida. Um bom
papo vai encaixar as coisas na paixão. Um ex-amor deverá reaparecer
repentinamente.
CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Trabalhar no seu canto será mais
indicado nessa fase. Neste momento, será melhor não extrapolar seus
gastos com lazer. Não deixe as desconfianças esfriarem seu romance.
Se está só, é possível que uma amizade sincera vire algo maior.

SEGUNDA, 2 - Joaquim diz aos Vaz que
o perfil “hater” descobriu sobre a falsidade do vídeo de Manuela e Isabela se
preocupa. Arthur avisa Safira e Priscila
que Geraldo está foragido. Os Vaz acreditam que Meire pode estar por trás do
perfil falso que tenta destruir a C1R e
passam a achar que foi a banda Insanos.
TERÇA, 3 - Fiorina entra em pânico ao
saber que Téo quase foi atropelado.
Meire acha que os Cúmplices e os Insanos fizeram complô contra sua banda.
Rebeca leva os documentos do divórcio para que Maurício assine, mas ele
se recusa. Matheus percebe que a bota
que está na igreja é a mesma de quem
roubou o toten. Safira percebe que o
carro misterioso é de Geraldo.
QUARTA, 4 - Maurício descobre que
Isabela é herdeira de uma grande fortuna. Laura se torna a garota propaganda
de uma das marcas da On-Enterprise.
Geraldo quer que seus capangas encontrem o toten antes de Maurício. O
pastor põe fogo em botas e é flagrado
por Manuela. C1R, Insanos e a Manuela
e Seus Amigos estão entre os 10 grupos
selecionados para o programa de TV.
QUINTA, 5 - Mauricio fica empolgado
com a quantidade das doações em dinheiro. Frederico avisa que todos precisam correr para preparar o figurino das
bandas do concurso. O circo chega no
Vilarejo dos Sonhos e os capangas de
Geraldo se disfarçam de palhaços. Regina/Paola diz a Maurício que sabe que
ele não é pastor, que está interessado
na herança de Isabela e que forjou o sequestro da própria filha no passado. Regina pede 40% do valor da herança para
ficar quieta e não revelar a verdade.
SEXTA, 6 - Otávio está em um desfile de
moda em Paris. Para a surpresa dele, Regina/Paola chega ao desfile e revela que
a ida dela ao evento não foi por acaso. O
empresário enfatiza que não quer nada
com ela. Meire e Lola descobrem que a
herança de Dinho era uma gata. Manuela e Seus Amigos farão a abertura do
show do circo. Rebeca fica incomodada
ao saber que Paola foi atrás de Otávio.
Neusa fica emocionada ao saber que a
banda C1R tocou na rua para conseguir
comprar os remédios que ela precisa.
Nico ganha festa surpresa no circo.

Período de 30/10 a 1º/11/2020
TOURO
21/4 a 20/5
Unir-se aos colegas em busca de um
objetivo comum será vantajoso. Cometer excessos pode respingar na
saúde: cuidado! Convívio com seu
par reforçará a intimidade. Pode ter
surpresa na paixão, mas vai desejar
compromisso.
LEÃO
22/7 a 22/8
Encontrará soluções para qualquer
problema na profissão. Talvez você
precise tomar decisões importantes.
Bom período para cuidar de conserto ou reforma em casa. Romance estará carinhoso. Só não deixe o papo
virar discussão.
ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Com originalidade e energia, conseguirá ganhar um extra. Por isso
mesmo, controle a vontade de gastar. Melhor manter distância das fofocas. Viverá a promessa de ótima
comunicação com sua alma gêmea,
porém, controle o ciúme.
AQUÁRIO
21/1 a 19/2
Poderá ter boas ideias e fazer parcerias que garantirão seu futuro profissional, mas não abra seus planos
para qualquer um. Romance estará
abençoado pelas estrelas! Na cama,
sua capacidade de inovar deverá
surpreender seu bem.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Somar forças na vida profissional
é o conselho dos astros. Bom momento para cuidar da saúde. Que
tal se desapegar do que não é mais
útil para você? Terá pique para começar um romance. Na cama, seu
carisma vai abalar!
VIRGEM
23/8 a 22/9
Criatividade e bagagem profissional vão permitir que você chame a
atenção da chefia. Conversar mais
fará com que as arestas sejam resolvidas na sua união. Um novo
amor talvez esteja mais próximo
do que imagina.
SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Se quiser atrair aliados para seus
projetos profissionais, selecione
bem em quem confiar e ouça sua
intuição.Terá novidades nas finanças! A desconfiança na vida a dois
pode causar estragos. Talvez surja
uma paixão proibida.
PEIXES
20/2 a 20/3
Saberá revelar todos os seus talentos aos seus superiores, o que vai
ajudar no seu progresso. É provável
que uma amizade chegue ao fim.
Falta de diálogo ou excesso de rotina poderá minar o romance. Por
isso, cuidado!
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Saiba quem foi o doutor Franklin de Moura Campos
Durante 33 anos chefiou, em período integral, a disciplina de Fisiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Franklin Augusto de Moura Campos nasceu, em Tietê,
em 1896. Graduou-se pela
Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo em 1919,
sendo, logo em seguida, convidado para ser assistente
da cadeira de Fisiologia. Tornou-se bolsista da Fundação
Rockfeller de 1926 a 1928 e
trabalhou no Laboratório de
Fisiologia da Universidade de
Harvard e na Universidade da
Sorbone.
Ao retornar ao Brasil, em
1929, conquistou por concurso a cátedra de Fisiologia
e Química Fisiológica na instituição de ensino onde havia
se graduado apenas 10 anos
antes. Aí empreendeu intensas atividades didáticas e
científicas. Com a colaboração
dos assistentes Otávio de Paula Santos e José Dutra de Oliveira reorganizou os cursos
práticos da disciplina e adotou ensino formativo. Assim,
obteve doação de equipamentos da Fundação Rockfeller e
os demais foram fabricados
em uma oficina por ele criada
em seu laboratório, o que permitiu que os próprios alunos
realizassem os experimentos,
fato inovador para a época.
Segundo a Academia de
Medicina de São Paulo, sua generosidade fez com que tais
equipamentos desenvolvidos
em suas instalações pudessem ser fabricados para várias escolas médicas do País,
permitindo que outros alunos
se beneficiassem dos conhecimentos práticos que eles
podiam auferir. Em seu laboratório foram realizados trabalhos que originaram diver-

Arquivo AMSP

A morte do dr. Franklin de Moura Campos deixou
uma lacuna no ambiente científico nacional
sas teses de Doutorado sob
sua orientação.
Na época, seu laboratório tornou-se o maior Centro
de Pesquisas em Nutrição da
América Latina.
Franklin de Moura Campos
era dotado de excepcionais
qualidades. Foi para os seus
colaboradores não somente
um orientador, mas um amigo confidente. Sabia adaptar-se às adversidades e, durante
os 33 anos em que chefiou em

período integral a disciplina
de Fisiologia da Faculdade
de Medicina da Universidade
de São Paulo, deixou sempre
abertas as portas do seu laboratório para todos aqueles
que quisessem se iniciar nas
atividades científicas. Nesse
período, foram publicados
pela disciplina 497 trabalhos
e muitos dos seus assistentes
tornaram-se professores catedráticos.
De acordo com o jornal O

Estado de São Paulo, Franklin
de Moura Campos teve a honra
de presidir a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo,
hoje, Academia de Medicina de
São Paulo, entre 1941 e 1942.
Em 10 de agosto de 1957 tornou-se membro-fundador da
Sociedade Brasileira de Fisiologia, mas já era sócio-benemérito de diversas sociedades
científicas e culturais.
Dentre as numerosas láureas que recebeu, algumas
das quais da Academia Nacional de Medicina, Academia de
Medicina de São Paulo, Associação Paulista de Medicina
dentre outras renomadas entidades, destacam-se: prêmio
Miguel Couto (1934 e 1936);
prêmio Alvarenga (1940); prêmio Nacional de Alimentação
(1947 e 1952); prêmio Diógenes Sampaio (1951 e 1952); e
prêmio Nestlé (1953).
Casou-se com Vitalina
Toledo de Moura Campos
e, desta união matrimonial,
nasceram quatro filhos: João,
Sergio, Luiza e Franklin. Apesar da longa enfermidade que
o levou ao óbito, não deixou
de lecionar e de participar
de suas pesquisas. Faleceu
na cidade de São Paulo, em
4 de outubro de 1962, sendo
sepultado no dia seguinte em
Tietê, sua cidade natal.
O desaparecimento de
Franklin de Moura Campos
deixou no ambiente científico
nacional uma lacuna difícil de
ser preenchida, embora pela
sua cultura, pela sua dedicação e pelas excepcionais qualidades de chefe, tivesse formado uma numerosa escola
de pesquisadores e docentes.

ESPAÇO ABERTO

O valor da sabedoria
Por Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e educador
“A sabedoria com as coisas
da vida não consiste, ao que
me parece, em saber o que é
preciso fazer, mas em saber o
que é preciso fazer antes e o
que fazer depois”. (Leon Tolstoi)
Segundo os estudiosos,
“sabedoria é o dom que permite discernir qual o melhor
caminho a seguir, a melhor
atitude a adotar nos diferentes
contextos que a vida apresenta”. A humana, “seria a capacidade que ajuda o homem a
identificar seus erros e os da
sociedade e corrigi-los”. A divina, “será provavelmente a
capacidade de aprofundar os
conhecimentos humanos e elaborar as versões do Divino e
questões semelhantes”.
Na verdade, a maioria das
pessoas sempre a procura
para conduzir sua existência.
Devido a isso, há uma infinidade de literatura voltada para o
tema. São muitos autores que
vendem milhões em todas as
partes do mundo. Todavia, em

todos os assuntos abordados,
eles têm usado “Provérbios”
como fonte inspiradora. Ele
foi escrito com 31 capítulos,
um em especial para cada dia
do mês, a fim de alertar o ser
humano para o cuidado com a
palavra.
Ainda mais sério, quando o livro é lido e depara-se
com a seguinte colocação: “A
morte e a vida estão no poder
da língua; o que bem a utiliza
come do seu fruto” (Provérbios
18:21). Na verdade, a análise
dos textos bíblicos é tão fascinante, porque eles completam
um ao outro, como se observa
a mesma preocupação na Carta de São Tiago 03:08-10: “(...)
a língua, porém, nenhum dos
homens é capaz de domar; é
mal incontido, carregado de
veneno mortífero. Com ela,
amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De
uma boca só procede bênção
ou maldição(...)”.
E quando acontece um
aprofundamento na medita-

ção de “Provérbios”, há um
desejo de não articular os lábios: “No muito falar não falta
transgressão, mas o que modera os lábios é prudente” (Provérbios 10:21) e “Até o estulto,
quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, (...)”
(Provérbios 17:28). Ademais,
observa-se a periculosidade de
suas afirmações ao ressaltar:
“O mexeriqueiro descobre o
segredo, mas o fiel de espírito
o encobre” (Provérbios 11:13).
Por isso, Deus mostrou sua
sabedoria ao criar o homem,
quando colocou “dois olhos,
duas orelhas e somente uma
boca”. Assim, as afirmações de
São Tiago 01:19 refletem claramente esta verdade: “Sabeis
estas cousas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja
pronto para ouvir, tardio para
falar, (...).
Enfim, jamais o silêncio
fará parte das relações humanas, porque existe a necessidade de expressar-se através da
comunicação. Conforme o li-

vro de Provérbios, ela deve ser
sábia: “Fala com sabedoria, e a
instrução da bondade está na
sua língua” (Provérbios 31:26).
Além disso, quão especial é a
colocação feita na hora certa:
“O homem se alegra em dar
resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é”.
(Provérbios 15:23).
Sem deixar de mencionar
que embeleza o conhecimento
dos indivíduos e eles tornam-se “(...) grácil no falar” (Provérbios 22:11). Todos tentam
usar adequadamente a palavra, mas, muitas vezes, cometem erros. Portanto, a oração
constante deve ser como a súplica do salmista a Deus: “Põe
guarda Senhor à minha boca:
vigia a porta dos meus lábios”
(Salmo 141:03).
Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e
educador. E-mail: jcprestesedu@hotmail.com - Twitter: @
teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

VOCÊ SABIA?

O que significa TBT?
TBT é a sigla usada nas redes sociais para relembrar situações do passado, geralmente com a publicação de uma
foto. Agora que você já sabe
o que significa pode começar
a postar. Não esquece de marcar o jornal Nossa Folha com
a #tbtNossaFolha. Assim, você
pode aparecer por aqui e os
leitores conhecerem mais sobre sua história e aquela foto.
O #tbtNossaFolha de hoje
é este do ano de 1958 em que
aparecem, da esquerda para a
direita, Vilma Madureira, Ariovaldo Goldoni Parduci (Ari),
Marilda Finatti Parduci (Tuca),
Neila Corradi Mazzer e Otávio
de Scatena Mazzer na formatura do Magistério do Instituto
de Educação “Plínio Rodrigues
de Morais”.
Tuca Finatti e Neila Mazzer

são melhores amigas desde
esta época. Tanto que tem um
episódio clássico desta amizade de mais de 60 anos.
Neila Mazzer contou que,
certa vez, na época da mocidade, sua mãe Luiza Gaiotto
Corradi (Eliza) fez um modelo
de vestido igual para cada uma
delas, sendo um rosa e outro
azul, para elas irem ao Baile da
Esportiva em Tietê.
Já casadas, Neila e Tuca
sempre se encontravam nas
missas da igreja Santa Teresinha no Seminário em Tietê.
Quando não, lá estava apenas
Ari para rever os amigos.
Hoje, viúvas, estas amigas
contam que viveram muitos
momentos juntas e compartilharam de sentimentos, como
generosidade e otimismo. Fica
este registro histórico!

Arquivo Neila Mazzer

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Ana Paula Cardia
Arquivo pessoal

Ana Paula Cardia de
Melo e Souza nasceu em 3
de fevereiro de 1979, em
Tietê, da união de João
Batista de Souza e Maria
Malvina Cardia de Souza,
ambos in memoriam.
Formada em Matemática e Pedagogia, tem pós-graduação em Gestão Pública e em Psicopedagogia
com ênfase em Educação
Especial.
Está separada e tem
quatro filhos: Pedro Henrique, de 17 anos; João
Paulo, de 15 anos; Maria
Eduarda, de 11 anos; e Maria Luiza, de 10 anos.
Eu sou? Uma pessoa
do bem e que nasci para
ajudar o próximo. Sou
professora por vocação e
não por opção. Nasci para
ser mãe e este é o meu maior projeto. Adoro ler, gosto da vida
e das coisas simples que ela oferece, como acordar ouvindo os
pássaros e as maritacas (têm várias em volta da minha casa)
e, claro, gosto de conviver com os animais, que são uma das
minhas paixões. Faço tudo que estiver ao meu alcance para
ajudar de alguma maneira e, assim, protegê-los.
Sinônimo de beleza? A atriz Elizabeth Taylor.
Cantor e Cantora? Andrea Bocelli e Whitney Houston.
Ator e Atriz? Antônio Fagundes e Elisabeth Savalla.
Sonho? Gostaria de ter dinheiro para construir e manter
um canil para animais de rua, além de um asilo para pessoas
que desejam passar o dia acompanhadas. Ainda chego lá!
Amor? Acima de tudo, amor por Deus! Este não vivo sem!
Depois, filhos, família e amigos. Eles fazem parte da nossa
vida, por isso, são parte essencial. Eu defendo que sem amor
não vivemos.
Solidão? Para mim, a solidão é algo essencial na vida, é o
momento que uso para muitas reflexões. Ficar sozinha para
mim é algo libertador e pessoal, é onde eu me encontro. Já senti solidão! Mas, hoje, sei que nunca estou só! Deus está sempre
ao meu lado!
Deus? Tudo! Meu confidente, meu antidepressivo, meu
amigo e meu protetor.
Religião? Sou católica por nascimento e cresci estudando
a Bíblia. Mas respeito e acompanho todas as religiões, pois todas têm seus ensinamentos e, por levarem o nome de Deus às
pessoas, são válidas.
Também entendo que “a religião é uma garrafa com um
rótulo, espiritualidade é algo dentro dela. Muitos brigam pela
garrafa e poucos bebem o conteúdo” - Alik Shahadah.
Filme? Sou apaixonada pelos filmes Marvel e DC Universe
(Homem Aranha, Batman, Thor, Superman, Mulher Maravilha,
entre outros).
Sonho de consumo? Visitar a Grécia.
Defeito? Falta de paciência e falar alto, mal de descendente
de italianos. Muitas vezes, confundem e acham que sou grossa.
Qualidade? Minha sensibilidade e bondade. Isso me permite ajudar o próximo.
Lugar? Minha casa, lugar de ficar em paz.
Lazer? Quaisquer passeios ou encontro com amigos, família e filhos. Afinal, eles são nossos tesouros nesta vida.
Qual o livro de cabeceira? Neste momento, tenho três livros
de cabeceira. Estou lendo (vou intercalando) Poderosa: diário
de uma garota que tinha o mundo na mão, de Sérgio Klein;
Clarice, uma vida que se conta, de Nádia Battella Gotlib; e Para
Ser Feliz, do professor Felipe Aquino.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seria delegada de polícia, com certeza. Já me falaram para estudar Direito, que ainda dá tempo.
Momento da vida para repetir? Se eu pudesse, repetiria
um dia com meus pais.
Alegria? Meus filhos, sem dúvidas!
Tristeza? As desigualdades sociais! Ver semelhantes passarem fome é inaceitável.
Decepção? Com a política brasileira, embora seja uma das
minhas paixões.
Receita contra o tédio? Amigos, bate-papo...
Tem saudades do quê? Da minha infância! Ser criança é a
melhor fase da vida.
Um(a) amigo(a) especial? Se escolhesse uma pessoa, seria
injusta. Todos amigos à minha volta são especiais, afinal, me
aguentam.
Palavra que riscaria do vocabulário? Pode ser duas? Fome e
abandono.
Ídolo? Ayrton Senna (sempre).
Frase? Pode ser duas também? “Se a palavra é de prata, silêncio é de ouro” e “Onde a ignorância fala, a inteligência não dá
palpites”.
Nota 10 para: todos os meus amigos e conhecidos que me
ajudaram com alimentos para entrega de cestas na Quarentena
Solidária. Todos foram o máximo, pois acreditaram na minha
causa e entraram de cabeça para me ajudar.
Nota zero para: as pessoas que negaram apoio ao projeto
Quarentena Solidária, dizendo que cada um se virasse com seus
problemas. Quando a dor do seu semelhante não te incomoda,
sinal que estamos, de verdade, doentes.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus pais! Eles
me ensinaram a olhar a vida com humildade e respeito.
Planos para o futuro? Montar minha ONG, o abrigo para animais e o asilo e oficializar o projeto da Quarentena Solidária.
Recado? É o mesmo que sempre falo para meus alunos: “Trabalhe na área que você ama, não importa que precise de Ensino
Superior ou não, mas que seja por amor. Faça o que te deixa
feliz. Afinal, todo trabalho será um sucesso quando se faz o
que ama, considerando principalmente que passamos a maior
parte do nosso dia trabalhando.”
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