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FALECIMENTO - O cardiologista e médico do trabalho Renê Moreira, de Cerquilho, morreu na terça, 29 de dezembro, no Hospital Uni-
med de Tatuí, aos 57 anos, por complicações da covid-19. Por não ser possível realizar o velório, em frente à Santa Casa de Cerquilho, 
funcionários do hospital, junto de familiares e amigos, aplaudiram o cortejo fúnebre que levou o corpo do médico.             Página 4
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Bicadinhas da semana 
Agradeça sempre!

PARA ENCERRAR

Os gregos atrelam a felicidade à virtude; os orientais a asso-
ciam à paz interior; os medievais a cultuavam no exercício da fé; 
os iluministas a relacionavam ao poder da razão; os psicólogos 
modernos a localizam nas emoções positivas; as economias de 
mercado a vinculam ao consumo e os cientistas atuais a inse-
rem na evolução da espécie. E para você, o que é felicidade? 
Resposta difícil quando se tem milhões de fórmulas.

De fato, todos estão à procura da tão sonhada felicidade ab-
soluta. Ninguém diria em sã consciência que não deseja ser fe-
liz. Todos querem, todos a procuram nos mais variados lugares 
e das mais diferentes formas. Tanto é que nós, seres humanos, 
já viajamos pelo espaço, fomos à Lua, descobrimos outros pla-
netas fora do sistema solar, ainda assim, este homem, guiado 
pela tão valorizada tecnologia, ainda não conseguiu encontrar 
a felicidade plena. 

Em meio a este mundo tão turbulento, quem sabe ver a vida 
com outros olhos, mudando as lentes pelas quais enxerga os 
fatos e o conceito para entender os problemas, conseguirá al-
cançar a felicidade? Fica esta pergunta como reflexão ao mes-
mo tempo que é preciso entender que ser feliz é uma atitude 
comportamental frente à tarefa que viemos desempenhar na 
Planeta Terra. 

Além disso, entre tantas fórmulas apontadas, a filosofia afir-
ma serem três os pré-requisitos para alcançarmos a felicidade: 
“consciência reta”, “vida correta” e “coração de paz”. Portanto, 
diante  destas colocações, nestas últimas horas deste ano de 
2020, quando refletimos tudo que passamos num período tão 
atípico, certamente, entenderemos que a vida não é um proble-
ma, mas, sim, um desafio diário que nos apresenta oportunida-
des de crescimento e que, vencidos os problemas, existem as 
lições que ficam. 

Então, aproveite e faça da felicidade um crescimento inte-
rior. Também tenha como principal objetivo progredir espiritu-
almente e, ao mesmo tempo, alcançar a consciência de que as 
circunstâncias felizes ou infelizes da nossa vida são um resulta-
do direto das atitudes vivenciadas no cotidiano. 

Sabemos que, nesta passagem de Ano-Novo, momento tão 
especial de reflexão, algumas pessoas podem ter dificuldade 
de encontrar motivos para agradecer, no entanto, aprender a 
expressar gratidão de todo o coração é uma das chaves mais 
importantes para a felicidade em qualquer momento.

Então, aproveite para pensar em tudo de bom que aconte-
ceu neste ano de 2020 (porque tem), pare alguns minutos para 
agradecer os aprendizados gerados por essa pandemia, pelas 
habilidades desenvolvidas - que você nem sabia que tinha, 
agradeça simplesmente por estar vivo ou viva e, ainda, identi-
fique aquilo que pode melhorar em 2021. Busque viver novas 
experiências de forma positiva e engrandecedora por você.

A mensagem de hoje é: dias melhores virão! Siga firme 
e confiante! Aguente só mais um pouco! Embora os tempos 
pareçam difíceis, nunca deixe de acreditar no amanhã. Só Ele 
pode nos oferecer a graça e a esperança de dias melhores.

Às vezes parece que a vida se torna insuportavelmente 
complicada e que nada vai dar certo. Mas lembre-se: nada dura 
para sempre e momentos difíceis também chegam ao fim. As-
sim é a vida também! Mantenha a esperança, a persistência e 
nunca desista de lutar pelos seus sonhos!

PRECISA-SE DE ADVOGADO Um meme divertido e enga-
jado foi postado por Sabrina Ribeiro Thomé nas redes sociais: 
“Cinderela não precisa de príncipe, precisa de advogado. Pai e 
mãe morreram, aquela casa é dela”. Concorda?

BEM LONGE A Vanilda dos Santos também publicou um 
meme da página Agostinho Sincero no Facebook: “Ano acaban-
do e quem se afastou de mim vai mais longe por favor, está 
dando para te ver ainda”.

COMPLICAÇÃO Outro meme, desta vez da página Hiero-
phant, tem feito sucesso nas redes sociais: “Livrai-me de toda 
gente complicada, porque complicada basta eu. Amém!”. 

SEM EXPECTATIVAS A Dani Andrade deixou um meme, da 
página Irmãzonas, no Facebook, para resumir bem a vida de 
muita gente: “Tudo saindo como eu esperava. Errado”. 

VIDA ADULTA Da página Café Reflexivo, veio um meme 
que resume a vida adulta: “Depois que você vira adulto, você 
quer saber de quatro coisas: boleto pago, ter saúde, sono em 
dia e silêncio”. Pura verdade, concorda?

JOVEM DO SÉCULO 21 Outro meme, não tão divertido, 
mas factual foi postado na página Resiliência Mental: “Kit do 
jovem do século 21: ansiedade, depressão, gastrite, má alimen-
tação, mais gastrite e omeprazol”.

PARENTES A Lu Gasio publicou um meme que levou muita 
gente a se questionar: “Você trocaria algum parente seu por 
R$5 milhões?”. Teve amigo até pensando em vender a coitada 
da sogra. 

BORA TRABALHAR Quem também postou um meme foi 
Luciana Arcangeleti: “Bora trabalhar porque a gente nasceu 
linda, mas não rica!”. Quanta verdade em um só meme!

SOBRAS A Fabiana Silva deixou um meme no perfil do seu 
Facebook para o almoço e o jantar de 1º de janeiro: “Pode con-
fessar! O almoço e o jantar do Ano-Novo serão as sobras da 
Ceia!”. Aliás, quem fez isso também nos dias 25 e 26 de de-
zembro?

DICAS DA CHEF As borboletas do jardim contaram que 
Regina Zambianco deu dicas para o jornalista Denival de Lima 
(Nossa Folha) sobre como preparar rabanadas. Depois das 
orientações, ele vai arrasar na cozinha!

ADOCICA Os fofoqueiros de plantão disseram que Newtão 
Knnipel sempre compra sorvete de chocolate para “adoçar” 
a esposa Sandra toda a vez que quer sair beber com os ami-
gos. Dia desses, ele foi “flagrado” com um sorvete para levar 
à esposa. Depois disso, os amigos até começaram a cantar a 
música de Beto Barbosa: “Adocica, meu amor, a minha vida”. 

PARA ENCERRAR Alguns memes que fazem rir: “Se eu 
flertei com você em 2020, não conta. Pensei que iríamos mor-
rer”; “Lembre-se: seu corpo é um templo. Mas se você mede 
menos de 1.60 é uma capela!”; “Sabe aquela roupa que você 
usou na virada do ano? Queima!”. “A única certeza que temos 
na vida é que, para cada medida de arroz, tem duas de água!”; 
“Houve boatos que eu não conseguiria emagrecer até o Natal. 
Pode confirmar os boatos!”

HORÁRIOS DAS MISSAS

Agende-seEditorial

EDIÇÃO DIGITAL

QUINTA: 31 de dezembro (Missa de Ano-Novo)
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19h30.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19h30.

SEXTA: 1º de janeiro (Missa de Ano-Novo)
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 horas.

SÁBADO: 2 de janeiro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

DOMINGO: 3 de janeiro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19h30 (3º dia do Tríduo do Divino).
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela está em reforma.
SANTA CATARINA: não haverá missa este mês.
SANTO ANTONIO: missa na segunda quarta às 20 horas e celebração da 
palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: missa na terceira quarta às 20 horas e 
celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda primeira sexta às 19 horas. 
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da 
palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da 
palavra aos domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta 
às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.

IGREJA SANTA TERESINHA
Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 12 
e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 
Missas no sábado, às 19 horas; domingo às 8 e 19 horas; terça, às 18h30; 
sexta às 19 horas e Bênção do Santíssimo toda 1ª sexta do mês.

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

Veja o que fecha nesta 
quinta, véspera de feriado

Em Tietê, o prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB) decretou ponto 
facultativo hoje, 31 de dezem-
bro. Portanto, nesta data não 
haverá expediente nas reparti-
ções públicas municipais. Con-
tudo, a medida não atinge os 
serviços essenciais à popula-
ção que, por sua natureza, não 
possam sofrer paralisação. 

Em Tietê, a Unidade de 
Atendimento a pacientes com 
síndrome gripal no Centro de 
Saúde Central, a Farmácia e o 
Laboratório Municipal funcio-
naram normalmente, das 7 às 
12 horas e das 13 às 16 horas, 
até ontem, 30 de dezembro. 

Já as Secretarias Munici-
pais de Administração e de 
Finanças, bem como o Serviço 
Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto (Samae), manterão 
suas atividades em sistema de 
plantão na data de hoje. 

Em Cerquilho, o prefeito 
Aldo Sanson (PSDB) comuni-
cou que a Unidade Básica de 
Saúde da Família (UBSF) Vila 
São José e a Farmácia Munici-
pal também funcionou até a 
data de ontem, 30 de dezem-
bro, das 7 às 17 horas. 

Quanto à coleta de lixo or-
gânico, o serviço não estará 

disponível hoje, 31 de dezem-
bro, nem amanhã, 1º de janei-
ro.

Vale lembrar que os Fóruns 
estão em recesso coletivo des-
de 20 de dezembro, com retor-
no previsto para 8 de janeiro 
de 2021, conforme determi-
nou o Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP).

Quanto ao expediente das 
agências bancárias, o último 
dia útil do ano para atendi-
mento ao público, com expe-
diente normal para a realiza-
ção das operações bancárias, 
ocorreu ontem, 30 de dezem-
bro. Portanto, na data de hoje, 
31 de dezembro, as institui-
ções financeiras não abrirão. 

Deste modo, neste fim de 
semana prolongado, para fa-
zer transações financeiras a 
população poderá utilizar os 
canais alternativos de atendi-
mento bancário, como mobile 
e internet banking, caixas ele-
trônicos, banco por telefone e 
correspondentes.

Em relação ao funciona-
mento do comércio na data de 
hoje, a Associação Comercial 
e Empresarial de Tietê (Acet) 
informou que cada estabeleci-
mento adotará o seu horário.

Divulgação



Prédio passa por 
ampliação e reforma

EM CERQUILHO

Em Cerquilho, a Prefeitu-
ra, através de emenda par-
lamentar estadual, realiza a 
ampliação da Unidade Básica 
de Saúde da Família (UBSF) do 
Centro, construindo novo con-
sultório médico e sanitários 
anexos ao já existente.

Também por meio de ver-
ba estadual, iniciou a reforma 
do Centro Integrado de Saúde 

(CIS). Neste prédio ocorreu a 
substituição da cobertura da 
estrutura do telhado, telha-
mento, calhas e rufos e demo-
lição da platibanda danificada 
e a reconstrução da mesma. 

Além disso, o piso supe-
rior passa por reformas, assim 
como o reboco de laje aparen-
te e a pintura interna geral, e 
a substituição da rede elétrica.

Miguel e Helena foram os 
nomes mais registrados

NESTE ANO

Em 2020, os nomes mais 
registrados nos Cartórios de 
todo o Brasil foram Miguel, 
Arthur, Heitor e Helena, de 
acordo com levantamento do 
portal de Transparência do 
Registro Civil, da Associação 
Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen Bra-
sil).

Neste ano, o retorno dos 
nomes simples ao topo da lis-
ta, ultrapassando os nomes 
compostos chamou atenção. 
Enzo Gabriel, que era bicam-
peão em 2018 e 2019, ficou de 
fora do top 10. 

Em 2018, os nomes com-
postos ocupavam cinco colo-
cações do ranking nacional, 
tendência que se manteve em 
2019, quando apareciam nas 
sete primeiras posições da lis-

ta de mais escolhidos.
Além de ser o nome mais 

registrado em 2020, Miguel 
também foi o mais utilizado 
na última década no Brasil. 
Arthur e Davi apareceram, 
respectivamente, em segundo 
e terceiro lugar entre 2010 e 
2020.

Em 2020, os 10 nomes 
mais registrados foram: Mi-
guel, Arthur, Heitor, Helena, 
Alice, Theo, Davi, Laura, Ga-
briel e Gael.

De acordo com a Arpen, o 
levantamento reuniu dados de 
todos os 7.660 Cartórios de 
Registro Civil dos 26 Estados 
brasileiros e do Distrito Fede-
ral, que formaram uma base 
de mais de 24 milhões de re-
gistros realizados na última 
década.

Em Jumirim, no sábado, 
26 de dezembro, um grupo 
de pescadores foi multado 
em R$17 mil em razão de 
pesca predatória durante a 
piracema em uma barragem 
do município.

Nesta data, a Polícia Mili-
tar Ambiental fazia um pa-
trulhamento preventivo na 
região, denominado Opera-
ção Piracema, e flagrou os 
pescadores que utilizavam 
rede de pesca e já tinham 
capturado quantidade consi-
derável de peixes no local.

Os infratores foram leva-
dos à Delegacia de Polícia de 
Tietê e o delegado André Ma-
rinho Bonan solicitou que a 
ocorrência fosse encaminha-
da mediante ofício.

Na parte administrativa, 
foram lavrados 12 autos de 
infração ambiental no valor 
de R$17 mil. As penalidades 

se deram em razão da pesca 
em período da piracema.

FURTO DE BOTIJÕES - Em 
Tietê, no domingo, 27 de de-

zembro, criminosos furtaram 
três botijões de gás de 13 
quilos de um barracão insta-
lado na rua Benedito José da 

Silva, no bairro Bela Vista.
O proprietário do estabe-

lecimento comercial forneceu 
imagens das câmeras de mo-

nitoramento para investiga-
ção da Polícia Civil e possível 
identificação dos criminosos.

FURTO DE XBOX - Tam-

bém em Tietê, uma família re-
sidente no Jardim Bandeiran-
tes teve um Xbox subtraído 
na noite de 24 de dezembro, 
véspera de Natal. 

O aparelho de vídeoga-
me ficava em um rack na 
cozinha. Contudo, não havia 
sinais de arrombamento na 
porta da residência.

FURTO DE MOTOCICLE-
TA - Ainda em Tietê, na ma-
nhã da quarta, 23 de dezem-
bro, um motociclista de 31 
anos teve a sua motocicleta 
furtada na rua Pasquali Abra-
mo, no Jardim Bonanza.

A vítima deixou a moto-
cicleta estacionada próximo 
ao local de trabalho e, ao sair 
para o almoço, não a encon-
trou mais.

Diante dos fatos, a vítima 
acionou a Polícia Militar (PM) 
e registrou o Boletim de Ocor-
rência na Delegacia de Tietê.

No dia, a Polícia Militar Ambiental fazia o patrulhamento preventivo, denominado Operação Piracema, e flagrou a ação irregular

OCORRÊNCIAS

Pescadores são multados em R$17 mil em Jumirim
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Os infratores utilizavam rede de pesca e 
tinham capturado dezenas de peixes

As penalidades aplicadas foram referentes 
à pesca em período de piracema

Divulgação Polícia Militar Ambiental

Divulgação PMC

Prédio fica localizado no Centro

Sustenidos vai gerir o Conservatório 
de Tatuí até o ano de 2025

NOVA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Em Tatuí, a Sustenidos 
Organização Social de Cultu-
ra ganhou o direito de gerir 
o Conservatório Dramático e 
Musical “Dr. Carlos de Cam-
pos” até o fim do ano de 2025, 
segundo revelou a Secretaria 
de Cultura e Economia Criati-
va do Estado de São Paulo.

Por meio de nota oficial 
divulgada à imprensa, a pasta 
informou que a nova gestora 
será contratada nos próxi-
mos dias “Com isso, está as-
segurada a continuidade dos 
serviços públicos prestados 
pelo Conservatório de Tatuí”, 
comunicou.

Vale lembrar que a polêmi-
ca relacionada à gestão do es-
paço cultural começou quan-
do a Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa rompeu o 
contrato com a organização 
social Abaçaí Cultura e Arte. 
De acordo com o Governo Es-
tadual, esta referida organiza-

ção social teve a prestação de 
contas rejeitada e a escolhida 
para assumir a gestão foi a 
Sustenidos Organização So-
cial de Cultura.

Por sua vez, na sexta, 25 
de dezembro, o Tribunal de 
Justiça do Estado de São Pau-
lo (TJ-SP) suspendeu a tutela 
de urgência que havia parali-
sado a mudança na gestão do 
conservatório por meio da de-
cisão tomada pelo juiz de Di-
reito Alessandro Viana Vieira.

Ainda de acordo com a 
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa, esta decisão 
permitirá a Sustenidos Orga-
nização Social de Cultura ge-
rir o Conservatório Dramático 
e Musical “Dr. Carlos de Cam-
pos”. O contrato com a orga-
nização social está previsto 
para começar em 2021.

A Sustenidos Organização 
Social de Cultura foi escolhi-
da para gerenciar o conser-

vatório após a Secretaria da 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo rom-
per o contrato com a Abaçaí 
Cultura e Arte. O anúncio ofi-
cial da mudança foi publicado 
em 18 de dezembro no Diário 
Oficial.

Dois dias depois, o TJ-SP 
determinou a suspensão da 
convocação pública feita pela 
Secretaria da Cultura e Econo-
mia Criativa para a escolha de 
uma nova organização social. 
Essa decisão foi assinada pelo 
juiz de Direito Roberto Bran-
dão Galvão Filho, da Comarca 
de Itapetininga, a partir de 
uma ação popular.

Na decisão, Roberto Bran-
dão citou a obrigação condi-
cional quanto à vigência do 
contrato a ser celebrado entre 
as partes. A Abaçaí Cultura e 
Arte tinha o direito de gerir 
o conservatório até 31 de de-
zembro de 2022.

Já no dia 25, o juiz de Di-
reito Alessandro Viana Vieira 
de Paula suspendeu essa tu-
tela de urgência. No despa-
cho, o magistrado ressaltou 
entender “ser o caso de revo-
gação, até porque, essa deci-
são condicionou sua eficácia 
à informação acerca da data 
de início do novo contrato de 
gerenciamento”.

“A Fazenda do Estado de 
São Paulo justificou a conten-
to o motivo de não ter cons-
tado a data do início do con-
trato no edital, informando 
que a atual gestora do Con-
servatório Dramático e Musi-
cal de Tatuí teve prestação de 
contas rejeitada, havendo in-
dícios de má gestão, estando 
em andamento procedimento 
administrativo para rescisão 
do contrato”, conforme tre-
cho do ofício assinado pelo 
juiz Alessandro Viana Vieira 
de Paula.



Doutor Renê Moreira morre 
por complicações da covid-19

DESPEDIDA

O cardiologista e médico 
do trabalho Renê Moreira, que 
atendia em Cerquilho e Tatuí, 
morreu aos 57 anos na terça, 
29 de dezembro, por compli-
cações da covid-19 no Hospital 
Unimed de Tatuí. 

Casado com Raquel Alleo-
ni, o médico deixou os filhos 
Gabriel, Lucas, Ana Ligia e Igor. 
Seu corpo foi sepultado no 
Cemitério Novo de Cerquilho 
após cortejo fúnebre. Por não 
ser possível realizar o velório, 
em frente à Santa Casa, funcio-
nários do hospital, junto de fa-
miliares e amigos, aplaudiram 
o carro que levou o corpo do 
médico.

Esta foi a 26ª morte por 

coronavírus registrada no mu-
nicípio. 

Médico do trabalho na 
empresa Cipatex há quase 20 
anos, Renê Moreira era des-
crito pelos amigos como um 
homem reservado, de humor 
tímido, mas jovial e espontâ-
neo, sendo um profissional de 
retidão e primor.

Pelas redes sociais, muitos 
amigos e pacientes de Cerqui-
lho agradeceram por todo o 
serviço prestado pelo médico, 
que também atuou na Poli-
clínica e foi diretor clínico na 
Santa Casa do município por 
mais de 10 anos, e ressaltaram 
todo legado de compromisso e 
dedicação ao trabalho.
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Durante o feriado do Natal, municípios descumpriram a determinação do Governo e poderão responder judicialmente após notificação

COMBANTE À PANDEMIA

FALECIMENTO

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

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

Por meio da Fase Vermelha 
do Plano São Paulo, o Governo 
do Estado tinha determinado 
medidas de endurecimento 
da quarentena contra a pro-
pagação da covid-19, com o 
aumento nas restrições de 
funcionamento de bens e ser-
viços, durante 25, 26 e 27 de 
dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro 
de 2021.

No entanto, algumas cida-
des do Estado optaram por 
não seguir a determinação do 
Governo, que colocou todos os 
municípios na Fase Vermelha 
do Plano São Paulo, proviso-
riamente, e por conta disso 
poderão responder judicial-
mente pelo descumprimento, 
segundo informou o secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, o qual 
disse que uma lista das cida-
des notificadas foi enviada ao 
Ministério Público. Ainda se-
gundo Vinholi, dos 645 muni-
cípios do Estado, pelo menos 
620 seguiram o decreto.

Vale lembrar que nesta sex-
ta, sábado e domingo, 1º, 2 e 
3 de janeiro, o Estado de São 
Paulo volta para a Fase Verme-

lha do Plano do Governo Esta-
dual, quando ficam proibidos 
de abrir shoppings, lojas, con-
cessionárias, escritórios, ba-
res, restaurantes e lanchone-
tes (exceto para delivery), além 
de academias, salões de bele-
za, cinemas, teatros e outros 
estabelecimentos culturais. 

Na prática, nestes dias ha-
verá o funcionamento apenas 
de comércios essenciais, como 
farmácias, padarias e merca-
dos, o que restringirá o fun-
cionamento de restaurantes e 
bares. A depender do cenário 
epidêmico de cada lugar, os 
prefeitos também podem ado-
tar ações ainda mais restriti-
vas, conforme já decidiu o Su-
premo Tribunal Federal (STF).

Além disso, para evitar o 
tradicional “bate e volta” de 
turistas às praias paulistas, 
as restrições do período de 
fim de ano também incluirão 
barreiras sanitárias nos aces-
sos às cidades litorâneas, com 
medição de temperatura dos 
visitantes. 

O fechamento das praias, 
contudo, ficará a critério das 
Prefeituras, mas o Governo 

Estadual recomenda que os 
prefeitos tomem todas as me-
didas necessárias para evitar 
aglomerações.

Recentemente, o secretá-
rio estadual da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, afirmou que, em 
dezembro, o número de in-
fectados pela covid-19 foi seis 
vezes maior que no início da 
pandemia.

A nova medida indica pre-
ocupação da Secretaria de Saú-
de do Estado com o avanço da 
pandemia. Por isso, o Governo 
anunciou que, em janeiro, re-
gião alguma vai para a Fase 
Verde, a menos restritiva, e 
que a reclassificação do Esta-
do, que estava marcada para 
ocorrer em 4 de janeiro, foi 
adiada para o dia 7 do mesmo 

mês. Além disso, o crescimen-
to do número de casos, provo-
cado pelo desrespeito às re-
gras sanitárias, poderá levar o 
governo a determinar medidas 
ainda mais restritivas, como o 
fechamento dos aeroportos.

BOLETINS - As Secretarias 
de Saúde Tietê, Cerquilho, Ju-
mirim e Laranjal Paulista di-
vulgaram o Boletim Epidemio-
lógico referente aos casos do 
novo coronavírus. 

Até a manhã de hoje, 31 
de dezembro, Tietê registrava 
923 casos da doença e tinha 
879 curados e 16 em recupe-
ração. A quantidade de mortes 
está em 28. 

Já Cerquilho alcançava a 
marca de 1.406 casos, com 
1.227 pacientes curados e 152 
em recuperação. Total de mor-
tes subiu para 27 vítimas.

Em Jumirim, o número de 
casos subiu para 152, com 
apenas uma morte registrada. 
Aqueles que estão curados so-
mam 140 pessoas.

Já Laranjal Paulista tem 
1.431 casos, com 1.287 pesso-
as curadas, 134 em recupera-
ção e 10 óbitos.

Também até hoje, 31 de 
dezembro, o Estado registrou 
46.477 óbitos e 1.452.078 ca-
sos confirmados. Deste total, 
1.287.286 estão recuperados e 
153.313 já receberam alta hos-
pitalar.

De acordo com o governo, 
65,2% dos leitos estão ocupa-
dos no Estado, ou seja, 11.129, 
sendo 4.887 Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTIs). Em todo o 
Brasil, já são mais de 191 mil 
óbitos, com média móvel de 
mortes de 905 por milhão.

Cabe lembrar que os 645 
municípios do Estado têm pelo 
menos uma pessoa infectada, 
sendo 604 com um ou mais 
óbitos. Entre as vítimas fatais, 
a maior parte é do sexo mas-
culino. Segundo levantamento, 
os óbitos continuam concen-
trados em pacientes com 60 
anos ou mais. 

O novo coronavírus que 
causa a covid-19 é transmitido 
principalmente por meio de 
gotículas geradas quando al-
guém infectado tosse, espirra 
ou exala. Portanto, use más-
cara, álcool gel e mantenha o 
distanciamento social.

Divulgação 

Estado volta à Fase Vermelha nos dias 1º, 2 e 3

FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

CLAUDIO ANTONIO SCUDELER
Faleceu em Cerquilho, em 23 de dezembro, Claudio Anto-

nio Scudeler aos 64 anos. 
Falecido deixou os filhos Daniel, Rafael e Maria Claudia, 

além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, 

após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

IOLANDA PROVASI GRANDO
Faleceu em Cerquilho, em 24 de dezembro, Iolanda Prova-

si Grando aos 82 anos. 
Falecida era viúva de Eraldo José Grando e deixou os fi-

lhos Edílio (in memoriam), Isabel Celina, Vera Lúcia, Lucília, 
Isael, Alessandro (Xano) e Emiliana Maria, além de familiares.

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

LUIZA ANTONIA DELFINO
Faleceu em Tietê, em 24 de dezembro, Luiza Antonia Del-

fino aos 69 anos. 
Falecida era casada com Eduardo Carlos Arruda Assump-

ção e deixou os filhos Carlos Eduardo (Fulia), Ana Carolina, 
José Silvério, Washington Roberto, Douglas, Adriana Fernan-
da, Taís Regina e Márcia, 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.

BRUNO DE CAMPOS
Faleceu em Piracicaba, em 25 de dezembro, Bruno de 

Campos aos 86 anos. 
Falecido era casado com Gerda Clothilde Valmaconi e dei-

xou as filhas Márcia e Claudia, além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, 

após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

BRIGIDA ZANETTI CATO
Faleceu em Tietê, em 26 de dezembro, Brigida Zanetti 

Cato aos 88 anos. 
Falecida era viúva e 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.

MARIA APARECIDA ANCELMO DE SOUZA
Faleceu em Sorocaba, em 25 de dezembro, Maria Apareci-

da Ancelmo de Souza aos 65 anos. 
Falecida era casada com Antonio Camilo de Souza e dei-

xou os filhos Claudia Cristina, Jorge Luiz e Ivan Henrique, 
além de familiares. 

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

Neste feriado, a maior preocupação tem sido as 
aglomerações nas cidades litorâneas 

Arquivo internet

RENÊ MOREIRA
Faleceu em Tatuí, em 29 de dezembro, Renê Moreira aos 

57 anos. Falecido era casado com Raquel Alleoni e deixou os 
filhos Gabriel, Lucas, Ana Ligia e Igor, além de familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

O cardiologista era casado e deixou quatro filhos
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Por conta das restrições sanitárias em relação à covid-19, a população não poderá participar da solenidade presencialmente

Posse dos eleitos será transmitida pela internet
1º DE JANEIRO

Em razão da pandemia da 
covid-19, a posse do prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) e da vice-
-prefeita Ana Maria Madureira 
(PSDB), bem como dos verea-
dores eleitos no pleito deste 
ano, será realizada nesta sex-
ta, 1º de janeiro, às 18 horas, 
com transmissão ao vivo pela 
página da Câmara Municipal 
de Tietê no Facebook. 

Passada a solenidade de 
posse, haverá a eleição para a 
composição da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Tietê 
para o biênio 2021/2022.

Por Tietê, Vlamir Sandei 
(PSDB), de 61 anos, foi reeleito 
com 26,11% dos votos válidos, 
ou seja, 4.944 votos, tendo 
como vice-prefeita Ana Maria 
Madureira (PSDB). 

Para 2021/2024, a Câmara 
Municipal de Tietê será forma-
da por Luis Grigolon (PV), com 
1.029 votos; Junior Regonha 
(MDB), com 1.003; João Marte-
lini (PTB), com 672 votos; Cláu-
dio Donizeti (PSDB), com 552 
votos; Manoel Modesto (Repu-
blicanos), com 509 votos; Jairo 
de Castro (PRTB), com 495 vo-
tos; Kiko Aronchi (DEM), com 
424 votos; Alfredo Melaré (PL), 
com 403 votos; e Mario Junior 
Pesca (PV), com 387 votos.

EM CERQUILHO - Na sexta, 
18 de dezembro, ocorreu de 
forma simbólica no Plenário 
da Câmara Municipal, a ceri-
mônia de Diplomação dos elei-
tos para o próximo mandato 
(2021-2024). A diplomação é 
o ato jurisdicional declaratório 
que atesta a condição de eleito 
a candidatos aos cargos eleti-

vos marcou o encerramento 
do processo eleitoral. 

Nesta referida cerimônia, 
tomaram posse: o prefeito 
reeleito Aldo Sanson (PSDB) 
e o vice Zé Roberto Pilon, os 
vereadores eleitos Germano 
Reis (DEM), com 1.191 votos; 
Professor Vinícios Morás (Re-
publicanos), com 846 votos; 
Cleiton Scudeler (Cidadania), 
com 811 votos; Cleuza Belino 
(PSDB), com 786 votos; Ful-
vio da Farmácia (PSDB), com 
785 votos; Professor Osinaldo 
(Cidadania), com 494 votos; 
Mauro Frare (PSDB), com 451 
votos; Eliseu Instrutor (DEM), 

com 445 votos; Simone Feher 
Belucci, com 436 votos; Dra. 
Dani Peev, com 429 votos; Thi-
bes Rodoviário (PRTB), com 
348 votos; e Dé Santos (Pode-
mos), com 241 votos.

Vale destacar que Aldo 
Sanson (PSDB), de 69 anos, 
conseguiu ser reeleito com 
ampla vantagem: 19.430 votos 
(85,29%), ao lado do vice-pre-
feito Zé Roberto Pilon (Cida-
dania). 

Em Cerquilho, a cerimônia 
de posse dos eleitos também 
será realizada nesta sexta, 1º 
de janeiro, às 10 horas, no ple-
nário da Câmara Municipal, 

com transmissão ao vivo pelo 
site cerquilho.sp.leg.br.

EM JUMIRIM - O prefeito 
Daniel Vieira (DEM) e o vice 
Ivan Ribeiro Viana (PV) tam-
bém foram diplomados na 
sexta, 18 de dezembro. Ambos 
tornaram-se eleitos ao alcan-
çarem 1.214 votos. 

Ocuparão as cadeiras a Câ-
mara Municipal de Jumirim: 
Marcone (PV), com 152 votos; 
Zé Bodinho (PTB), com 121 
votos; Richard Civitella (DEM), 
com 110 votos; Felipe Mot-
ta (PV), com 103 votos; Paulo 
Lincoln, com 88 votos; João 
Motorista (PTB), com 80 votos; 

Renato Fávero, com 78 votos; 
Tulio Benetom (DEM), com 
77 votos; e Mauricio Bertola 
(DEM), com 73 votos. 

EM LARANJAL PAULISTA 
- O prefeito reeleito Dr. Alcides 
de Moura Campos Junior (PSD) 
e o vice-prefeito Carlinhos Ru-
golo (Progressistas) receberam 
o diploma da Justiça Eleitoral 
na sexta, 18 de dezembro.

Vale ressaltar que Dr. Alci-
des de Moura Campos Junior 
(PSD), de 57 anos, foi reeleito 
com um total de 6.497 votos, 
tendo como vice-prefeito Car-
linhos Rugolo (Progressistas). 

Os vereadores eleitos para 

2021/2024 foram: Antonio 
Valdecir Berto Filho (Cidada-
nia) - 612 votos (4,33%), Sueli 
Aparecida da Costa (PSB) - 596 
votos (4,21%), Jose Francisco 
de Moura Campos (PSD) - 563 
votos (3,98%), Nilso Ventris 
(PSD) - 454 votos (3,21%), Kant 
Alves Lima Junior (Cidadania) 
- 447 votos (3,16%), Ricardo 
Tadeu Granzotto (Cidadania) 
- 433 votos (3,06%), Marcio 
Jose Garpelli (MDB) - 387 votos 
(2,74%), Flavio Antonio Portela 
(PSD) - 370 votos (2,62%), Clau-
dia Regina Martins Correia Al-
ves (PSDB) - 366 votos (2,59%), 
Francisco Ubiratam de Santana 
(PSDB) - 284 votos (2,01%), e 
Marcos Eduardo de Mello (PP) 
- 224 votos - 1,58%.

SEM MULHERES - Para o 
mandato 2021/2024, o Poder 
Legislativo de Tietê e Jumi-
rim não contarão com repre-
sentantes do sexo feminino. 
Apesar de algumas candidatas 
terem sido bem votadas, por 
questões de cálculos conside-
rando o quociente eleitoral, as-
sumirão apenas candidatos do 
sexo masculino. 

No entanto, em Cerquilho, 
três mulheres representarão a 
população do município: Cleu-
za Belino (PSDB), que teve 811 
votos; Simone Feher Belucci 
(PSDB), com 436 votos; e dra. 
Dani Peev (Republicanos), elei-
ta com 429 votos.

Em Laranjal Paulista, serão 
duas vereadoras: Sueli da Cau-
sa Animal (PSB), com 596 vo-
tos, ficando em segundo como 
a mais votada; e Claudia Mar-
tins (PSDB), com 366 votos.

Fotos divulgação

Vlamir Sandei

Ana Madureira

Aldo Sanson

Zé Roberto Pilon

Daniel Vieira

Ivan Viana

Dr. Alcides Campos

Carlinhos Rugolo

#QuarentenaSolidária e Natal Feliz 
promovem Ação Natalina

SOLIDARIEDADE

Nos dias 20 e 23 de dezem-
bro, a #QuarentenaSolidária e 
o Projeto Natal Feliz realiza-
ram a tão esperada ação nata-
lina deste ano de 2020. Com 
todos os cuidados preventivos 
em razão da covid-19 e obser-
vadas todas as recomendações 
dos órgãos de Vigilância Sani-
tária, uma carreata partiu de 
Jumirim, com um caminhão 
e duas caminhonetes carrega-
dos de presentes, em um mo-
vimento que exigiu compro-
metimento e envolvimento de 
22 pessoas, com o único pro-
pósito de tornar o Natal mais 
Feliz, depois de um ano de tan-
tas perdas e desempregos.

Tendo percorrido Jumirim 
em 20 de dezembro, chegou a 
vez dos bairros mais carentes 
de Tietê, que recebeu a ação 
natalina na quarta, dia 23. Se-
gundo revelou Helder Andre-
oni, um dos idealizadores da 
campanha,  aproximadamente 
800 pessoas foram beneficia-
das com a distribuição de brin-
quedos, alimentos não perecí-
veis, além de guloseimas e de 
bebidas não-alcóolicas.

Graças ao apoio e à dedi-
cação de todos os envolvidos, 
a #QuarentenaSolidária e o 
Projeto Natal Feliz puderam 
renovar as esperanças junto 
a muitos lares por meio des-

ta iniciativa solidária. “Não há 
meios suficientes para agra-
decermos cada um que esteve 
conosco e acreditou no nosso 
potencial, seriedade e com-
prometimento. Os sorrisos 
das crianças e a alegria das 
famílias foram registradas em 
vídeo, que pode ser facilmen-
te acessado pelo link <http://
bit.ly/acaonatalina>. Devemos 
lembrar, no entanto, que este 
trabalho não terminou. Ele 
foi apenas o começo de uma 
grande mudança e, para quem 
se interessar em nos ajudar a 
manter o mínimo essencial às 
famílias, basta entrar em con-
tato pelo WhatsApp (15)99669-

3877, pelo Facebook Quarente-
na Solidária Tietê ou Instagram 
@quarentenasolidaria3”, re-
forçou Helder Andreoni.

Ficam os agradecimentos 
especiais à Ana Paula Cardia, 
Giovanna Prior, Túlio Bene-
tom, Luísa e Pedro Hernandes, 
Marina Fávero, Mariana Garde-
nal, Sofia Hernandes, Lara Ni-
colletti, Lucas Bertola, Luísa e 
Laura Gardenal. Ainda, à Alfa 
Pet, Ultramix, Orange Toys, 
Sicoob Cooplivre, La Vie Belle 
Flores, ao Oficial do Cartório 
de Registro Civil e Tabelião de 
Notas do Município de Jumi-
rim e todos os colaboradores 
anônimos.

Fotos divulgação Paróquia Santíssima Trindade

Fé e esperança seguiram juntas com os fiéis 
na carreata que percorreu Tietê

A missa festiva na matriz Santíssima Trindade
seguiu os protocolos de segurança e higiene

Calendário das 
missas de Ano-Novo

TIETÊ E CERQUILHO

Nesta semana, as Paróquias 
de Tietê e Cerquilho divulga-
ram os horários e os locais das 
Missas de Ano-Novo. 

Em Tietê, a Paróquia Santís-
sima Trindade promove missa 
hoje, 31 de dezembro, às 18 
horas, na igreja São Roque, e, 
às 19h30, na igreja São Fran-
cisco de Assis.

No feriado desta sexta, 
1º de janeiro, no horário das 
19h30, na igreja matriz Santís-
sima Trindade, haverá Missa 
de Ano-Novo.

Na igreja Santa Teresinha 
(Seminário), nesta quinta, 31 
de dezembro, haverá missa de 
despedida de 2020 às 20 horas 
e, amanhã, 1º de janeiro, Dia 
de Ano-Novo, celebrações às 
7h30 e às 19 horas. 

Pela Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida, nesta véspera de 
Ano-Novo, 31 de dezembro, 
serão realizadas missas da so-
lenidade Santa Mãe de Deus, 
Maria na matriz Nossa Senho-
ra Aparecida e na igreja Santa 

Rita de Cássia às 19 horas e, 
na igreja São Paulo Apóstolo, 
às 20h30. Neste mesmo horá-
rio, também ocorrerá missa na 
igreja São Pedro.

No Dia de Ano-Novo, ainda 
em Tietê, a igreja matriz da 
Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida receberá os fiéis para a 
missa festiva às 8 horas.

Em Cerquilho, nesta quin-
ta, 31 de dezembro, às 18 e 
às 20 horas, haverá missa da 
solenidade da Santa Mãe de 
Deus, Maria na igreja matriz 
São José e amanhã, 1º de janei-
ro, às 8 horas, celebração. Em 
ambos os dias, haverá trans-
missão ao vivo pela página Pa-
róquia São José - Cerquilho/SP 
no Facebook.

A Paróquia São Benedito e 
Santa Teresinha, instalada na 
Nova Cerquilho, promoverá 
missas da solenidade Santa 
Mãe de Deus, Maria nesta quin-
ta, 31 de dezembro, às 18 e às 
20 horas e, nesta sexta, 1º de 
janeiro, às 19 horas. 

No Seminário, haverá celebrações no dia 1º de janeiroEquipe, liderada por Helder Andreoni, promoveu um fim de ano de muita solidariedade

Realizada a 181ª Festa do Divino em Tietê
TRADIÇÃO & FÉ

Com o tema central “Guia-
dos pelo Divino Espírito Santo, 
busquemos encontrar com 
o Menino Jesus”, a Paróquia 
Santíssima Trindade realizou 
a 181ª Festa do Divino Espírito 
Santo, em Tietê, neste ano que 

foi atípico e impediu a realiza-
ção da programação completa 
por conta da aglomeração. 

O tríduo teve início em 23 
de dezembro, e seguiu nos 
dias 24 e 25 de dezembro, na 
igreja matriz Santíssima Trin-

dade. 
Já a solenidade ocorreu no 

sábado, 26 de dezembro, com 
carreata do andor do Divino 
Espírito Santo pelas ruas do 
Centro e dos bairros, encer-
rando com missa festiva na 

matriz Santíssima Trindade. 
Neste ano, devido à pan-

demia da covid-19, os tradi-
cionais almoços e pousos da 
Festa do Divino Espírito Santo 
foram suspensos por questões 
de segurança.

Denival de LimaFotos divulgação



A N U N C I E (15)3282-5133

Novas vagas de emprego 
são anunciadas

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

A Previdência Social foi 
criada para exercer um papel 
social, a fim de proteger o se-
gurado em caso de doença in-
capacitante, velhice, gravidez, 
acidente de trabalho, morte, 
entre outros, porém, a contri-
buição é obrigatória para con-
cessão dos benefícios.

Contudo, a maioria das 
pessoas costuma confundir 
o benefício da aposentadoria 
com o benefício de prestação 
continuada, o primeiro tem ca-
ráter contributivo, ou seja, só 
tem direito quem contribuiu com o INSS, já no segundo, a 
contribuição não é um dos requisitos para concessão.

O Benefício Assistencial (ou Benefício de Prestação Conti-
nuada - BPC) ou ainda LOAS, como é chamado popularmente, 
é a prestação paga pela Previdência Social que visa garan-
tir um salário mínimo mensal para idosos com 65 anos ou 
mais, ou deficientes físicos, mentais ou intelectuais que não 
possuam meios de prover a própria subsistência ou de tê-la 
provida por sua família. 

Mas é possível se aposentar sem nunca ter contribuído 
com o INSS? Não. É possível receber um benefício assisten-
cial, desde que preenchido os requisitos legais para tal con-
cessão.

Tem direito ao benefício os idosos acima de 65 anos que 
vivem em estado de pobreza ou necessidade extrema, ou pes-
soas com deficiência que não conseguem se inserir em igual-
dade de condições com o restante da sociedade, conforme 
artigo 3º, inciso IV da Lei 13.146/2015, e que também viven-
ciem estado de pobreza ou extrema necessidade financeira 
(requisito socioeconômico).

Outro requisito obrigatório é estar no Cadastro Único de 
Programas Sociais do Governo Federal, que deverá ser feita 
antes de requerer o benefício junto ao INSS. Destaca-se que 
para obtenção do benefício não é preciso que o requerente 
tenha contribuído para o INSS.

Respostas às dúvidas frequentes:
•Grupo familiar. É composto para fins de LOAS o cônjuge 

ou companheiro, os pais (inclusive madrasta ou padrasto), ir-
mãos solteiros, filhos solteiros, enteados solteiros e menores 
tutelados, desde que todos morem na mesma casa.

•Sobre a incapacidade (deficiência). Esse conceito vai 
além da pessoa ser incapaz para as atividades mais elemen-
tares do dia a dia, diz respeito também a impossibilidade de 
prover seu próprio sustento, por isso a incapacidade parcial 
e temporária também pode gerar direito ao benefício.

•Sobre o décimo terceiro. O benefício é de um salário mí-
nimo e não tem direito ao décimo terceiro salário. 

•Duas pessoas da mesma família podem receber LOAS? 
Sim e, de acordo com o Estatuto do Idoso, o valor do be-
nefício que a pessoa idosa recebe não deve ser incluído no 
cálculo da renda familiar, desde que esta faça parte do grupo 
familiar. Em caso de dúvidas, consulte sempre um advoga-
do(a) especialista no Direito Previdenciário.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Óscar é um cão extrema-
mente carinhoso. Este “me-
ninão” foi atropelado e aban-
donado na estrada. Depois 
de resgatado, receber todos 
os cuidados e estar curado, 
ele espera um lar que lhe dê 
muito amor e uma família 
definitiva.

De porte médio, está vaci-
nado e se dá bem com outros 
cães. Mais informações pelo 
(15)99739-3002 ou acesse 
miaujude.com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Arquivo

O Balcão de Empregos 
da Prefeitura de Tietê dispo-
nibiliza vagas de costureira 
industrial, auxiliar de produ-
ção, inspetor de qualidade e 
cartazista. Mais informações 
podem ser obtidas na rua Pre-
sidente Kennedy, 23, Centro, 
ou através do (15)3285-2887.

Também em Tietê, a Refrix 
contrata eletricista de manu-
tenção, auxiliar administrativo 
(processos), auxiliar adminis-
trativo (logística), conferente 
(logística), auxiliar de logística, 
analista administrativo (co-
mercial), analista de controle 
de qualidade e promotor de 
merchandising. O e-mail para 
envio de currículo é o recruta-
mento@refrix.com.br.

Empresa de Tietê admite 
funcionário para trabalhar em 
granja das 4 às 8 horas e das 
16 às 20 horas, com alojamen-
to no local. Tratar com Flávio 
pelo (15)99171-7575.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Traba-
lhador e à Empresa (Cate) tem 
vagas para estagiários da Pre-

feitura, estagiário de Farmácia, 
mecânico de manutenção, cos-
tureira industrial, comprador, 
soldador, consultor de vendas, 
ajudante de carregamento, au-
xiliar de produção, operador 
de máquinas, motorista de 
caminhão, operador de empi-
lhadeira, eletromecânico, me-
cânico industrial, mecânico 
lubrificador, eletricista indus-
trial, estagiário de Engenharia, 
auxiliar de limpeza, auxiliar de 
metrologista, auxiliar de mecâ-
nico de refrigeração, eletricista 
de autos, costureira, auxiliar 
de montagem de estruturas 
metálicas, estagiário de Nutri-
ção, montador de esquadrias 
de alumínio, motorista cate-
goria C, balconista/auxiliar de 
padaria, açougueiro, repositor, 
assistente de controle de qua-
lidade, auxiliar de produção, 
costureira(o), tecelão, monta-
dor de móveis e estagiário de 
Direito.

Para obter mais informa-
ções sobre estas vagas da 
Cate, o telefone de contato é o 
(15)3384-5652.

Saiba como ficará a relação trabalhista após o BEm

MANUTENÇÃO DO EMPREGO

O Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da 
Renda (BEm), que entrou em 
vigor em abril deste ano, acaba 
hoje, 31 de dezembro. Portan-
to, nesta data as empresas de-
vem encerrar os acordos feitos 
com os funcionários, seja de 
redução de jornada e salário 
ou suspensão dos contratos.

Segundo advogados traba-
lhistas, as empresas terão que 
voltar à jornada normal a par-
tir de 1º de janeiro, a não ser 
que o programa seja prorroga-
do pelo Governo Federal.

“Isso porque, pela lei traba-
lhista, a suspensão ou redução 
de jornada e de salário não são 
permitidas, mas foram auto-
rizadas por uma excepciona-
lidade criada pela pandemia 
e o estado de calamidade”, 
explicou o advogado Daniel 
Moreno.

Segundo o advogado, os 
empregados que tiveram o 
contrato suspenso ou o salário 
reduzido têm direito à estabili-
dade no emprego pelo mesmo 
período, a não ser que sejam 
demitidos por justa causa. 

O especialista em Direito e 
Processo do Trabalho, Danilo 
Pieri Pereira, exemplificou: um 
trabalhador que teve o contra-
to suspenso por 60 dias terá 
o direito de permanecer no 
emprego durante esse prazo e 
terá mais 60 dias após o resta-
belecimento da relação contra-
tual. Se houver uma redução 
de jornada durante três me-
ses, o trabalhador tem direito 
de continuar na empresa por 
mais três meses.

De acordo com Ricardo 
Pereira de Freitas Guimarães, 
doutor e mestre em Direito 
do Trabalho e professor da 

pós-graduação da PUC-SP, o 
empregador que dispensar o 
funcionário sem justa causa 
durante o período de estabi-
lidade provisória responderá 
pela indenização que varia de 
50% a 100% do salário, a de-
pender do caso:

-50% do salário a que o em-
pregado teria direito no perí-
odo de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redu-
ção de jornada de trabalho e 
de salário igual ou superior a 
25% e inferior a 50%;

-75% do salário a que o em-
pregado teria direito no perí-
odo de garantia provisória no 
emprego, na hipótese de redu-
ção de jornada de trabalho e 
de salário igual ou superior a 
50% e inferior a 70%;

-100% do salário a que o 
empregado teria direito no 
período de garantia provisória 

no emprego, nas hipóteses de 
redução de jornada de traba-
lho e de salário em percentual 
superior a 70% ou de suspen-
são temporária do contrato de 
trabalho.

“Já aqueles que não fize-
ram esses acordos podem ser 
dispensados normalmente”, 
completou Daniel Moreno.

Segundo o professor de 
Direito do Trabalho, Fernando 
de Almeida Prado, após o perí-
odo de estabilidade provisória, 
as empresas que decidirem 
demitir os funcionários devem 
pagar as verbas rescisórias e 
indenizatórias normalmen-
te, com os mesmos valores 
previstos antes da adesão ao 
programa do Governo Federal 
(aviso prévio, multa do FGTS, 
férias vencidas e proporcio-
nais, 13º proporcional, 40% de 
multa do FGTS).

Apostadores têm até 
esta quinta para jogar 

É possível se aposentar sem 
ter contribuído com o INSS

MEGA DA VIRADA

Quem acertar as seis deze-
nas da Mega da Virada deste 
ano pode levar R$300 milhões. 
O sorteio será realizado nes-
ta quinta, 31 de dezembro, 
a partir das 20 horas.  Desse 
modo, as apostas podem ser 
feitas até as 17 horas de hoje 
em casas lotéricas, pelo portal 
Loterias Online, pelo aplicativo 
Loterias Caixa para iOS e An-
droid e pelo Internet Banking 
Caixa, que é apenas para cor-
rentistas do banco.

A aposta mínima, de seis 
dezenas, custa R$4,50. Quan-
to mais números o apostador 
marcar, maior o preço e tam-
bém as chances de faturar o 
prêmio mais cobiçado do País. 
A aposta mais cara, de 15 de-
zenas, custa R$22.522,50.

Na última Mega da Vira-
da, quatro pessoas dividiram 
prêmio de mais de R$304 mi-
lhões. As dezenas sorteadas 
foram: 03, 35, 38, 40, 57 e 58.

RECORDES - O maior prê-
mio da Mega da Virada até 
hoje foi o de 2017: R$306 
milhões. Na época, 17 apos-

tadores dividiram a bolada e 
receberam R$18 milhões cada 
um. O último concurso do ano 
é o único que não acumula. 
Se ninguém acertar todos os 
números, o prêmio é dividido 
entre os apostadores que acer-
tarem cinco dezenas, e assim 
sucessivamente até aparecer 
um ganhador.

Levar um prêmio da loteria 
sozinho é para poucos - o re-
corde foi registrado em maio 
de 2019, quando um aposta-
dor recebeu sozinho R$289 
milhões.

Vale lembrar que a retirada 
do prêmio pode ser feita em 
qualquer casa lotérica creden-
ciada ou nas agências da Caixa 
Econômica Federal. Porém, no 
caso de prêmio líquido supe-
rior a R$1.332,78, a retirada só 
pode ser feita nas agências da 
Caixa.

Valores iguais ou acima de 
R$10 mil são pagos após dois 
dias da apresentação na agên-
cia da Caixa, e o tempo permi-
tido para retirada do prêmio é 
de 90 dias após o sorteio.
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Segundo a atleta tieteense, a disciplina e o esforço físico são os maiores desafios pessoais neste esporte

HANDEBOL

Gabriela Scudeler gosta de atuar em equipe
Arquivo pessoal

Gabriela Scudeler da Silva  
é a décima sétima entrevistada 
do jornal Nossa Folha na série 
especial dedicada aos atletas 
do handebol, comandados pe-
los treinadores Fábio Vidotto 
Beloto e Gustavo Prado.  

Nascida em 28 de março 
de 2006, em Tietê, a atleta é 
filha de Daniel e Ariane e tem 
uma irmã chamada Júlia.

Estuda na Escola Muni-
cipal de Educação Básica 
(Emeb) “Lyria de Toledo Pas-
quali”. No handebol, joga na 
posição de central pela cate-
goria Infantil.

Em 2018, Gabriela foi 
campeã da Liga de Handebol 

do Estado de São Paulo (Lhesp) 
pela categoria Mirim Série 
Ouro e, em 2019, vice-cam-
peã da Lhesp pela categoria 
Infantil Série Ouro.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

GABRIELA: Sou esforça-
da e tento dar o meu melhor 
em quadra, além de gostar de 
trabalhar em equipe.

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

GABRIELA: O início no 
handebol ocorreu através das 
minhas amigas da escola. 

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

GABRIELA: Amo quando 
a minha equipe faz uma joga-
da boa e conseguimos fazer 
o gol. Odeio, quando o time 
adversário exagera na força. 

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

GABRIELA: São a discipli-
na e o esforço físico. 

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

GABRIELA: Eles são nos-
sos motivadores, amigos e 
excelentes técnicos. 

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

GABRIELA: Ser uma atleta 
que representa minha cidade, 
de fazer novas amizades e 
ser muito feliz jogando. 

NOSSA FOLHA - Quais ex-
pectativas você tem em rela-
ção às competições em um 
cenário pós-pandemia?

GABRIELA: De voltar com 
tudo e trazer muitos títulos 
ao lado da minha equipe.Gabriela tem 14 anos e estuda na  “Lyria” 

  

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

Ele foi um atleta talento-
so jogando no Comercial Fu-
tebol Clube como zagueiro. 
Para alguns, seu apelido era 
Vareta, no entanto, outros o 
chamavam simplesmente de 
Alvinho. 

Além de esportista espe-
tacular, tinha ainda um irmão 
que era um grande goleiro. 
Escrevo do inesquecível Ál-
varo Bellaz, o filho de Maria 
Baccili e Pedro Bellaz.

Nascido em 26 de dezem-
bro de 1931, Alvinho faleceu 
novo, em 7 de dezembro de 
1993, aos 62 anos. Além da 
esposa Olga, sua fiel compa-

nheira, na época, Alvinho dei-
xou quatro filhos: Jorge, Ol-
guinha, Beatriz e Sérgio, além 
de familiares e dos amigos.

Ao lado de Dinho Stieva-
no, Zé Pintinho, Lula, Márcio, 
Bonadia, Pitoco, Galvãozinho, 
Caruncho, Oscarito e Gico, Al-
vinho encantava com sua ca-
pacidade técnica. Tanto que, 
quando deixou os campos, 
seu substituto Xavier veio 
de Sampaio Correia. Quanta 
gente boa! Quantas saudades! 
Quantas lembranças!

Para os filhos e todos que 
aguardavam esta homena-
gem, lembro-me que Alvinho, 
o extraordinário Vareta, além 
de dedicado atleta, foi uma 
pessoa incrível. Tenho algu-
mas recordações do período 
em que ele tinha a fábrica de 
gaiolas. Eu, ainda bem jovem, 
tive a oportunidade de com-
prar várias dele.

Eu gostava muito de Al-
vinho! Homem de postura e 
comprometido com o que era 
correto. Tanto que, se seus fi-
lhos seguiram metade da hon-
radez do pai, já é uma algo 
maravilhoso.

Alvinho era do tempo que 
se tinha homens honrados 
e de muitas virtudes na so-
ciedade, além de craques de 
futebol de capacidades incrí-
veis!

Para não dizer que vivo 
apenas de passado, pergun-
to: será que, com a evolução 
atual do mundo, a qualidade 
e a disciplina dos jogadores 

melhoraram? 
Só quem viveu intensa-

mente o passado mágico do 
esporte tieteense, pode me 
entender. Fosse uma simples 
partida, ainda assim, havia 

uma chuva de talentos. Hoje, 
restam as melhores recorda-
ções daqueles “velhos tem-
pos, belos dias”!

PIADINHA DA SEMANA - 
A mãe pediu para o filho:

- “Joãozinho vá à feira e 
veja se o seu Joaquim tem pé 
de alface”.

Joãozinho foi à feira e vol-
tou de mãos vazias. A mãe, 
observando, perguntou:

- “Filho, cadê o pé de alfa-
ce do seu Joaquim?”

Joãozinho respondeu:
- “Mãe, não deu para ver! 

Seu Joaquim estava de meia 
e sapato”.

Álvaro Bellaz (Alvinho), 
inesquecível Vareta

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE - 1951
Em pé: Dinho Stievano, Zé Pintinho, Lula, Márcio, Alvinho e Bonadia

Agachados: Pitoco, Galvãozinho, Caruncho, Oscarito e Gico
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FONOAUDIÓLOGA CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

DE 2 A 8 DE
JANEIRO

VIVER MELHOR

Os objetivos podem ser alcançados por meio de um hábito diferente que, praticado diariamente, vai ajudá-lo a conquistar suas metas

Saiba como ter um novo ano mais motivado

Novo ano, energia renova-
da. Assim, a motivação para 
começar uma nova etapa da 
vida ganha um significado a 
mais com as dicas dos espe-
cialistas para que você possa 
cumprir a lista de resoluções 
para este ano de 2021.

O jornal Nossa Folha traz, 
por meio de sugestões de psi-
cólogos e gestores do tempo, 
dicas para que você tenha ex-
periências incríveis neste ano.

TER UM OBJETIVO - Tra-
çar muitos objetivos pode 
fazer que a pessoa se perca 
durante 12 meses. Em vez de 
elaborar aquela lista extensa, 
dedique-se a uma meta. 

Segundo psicólogos, o ser 
humano é capaz de concreti-
zar o que quer que seja se es-
tiver focalizado em uma coisa 
de cada vez. Se tiver 10 obje-
tivos, perderá muito tempo a 
olhar para todos eles e a deci-
dir qual direção deve partir, o 
que deve fazer primeiro, entre 
outras ações. Se o indivíduo 
tiver um único objetivo à sua 
frente, poderá canalizar sua 
atenção e energia para esse 
objetivo. 

Neste novo ano, concentre 
toda a sua atenção em um ob-
jetivo e não só o vai conseguir 
concretizar como vai se sentir 
maravilhosamente bem por 
tê-lo alcançado. 

NOVO HÁBITO - Os objeti-
vos podem ser alcançados por 
meio de um novo hábito que, 
praticado diariamente, vai 
ajudá-lo a conquistar aquela 
meta estipulada para este ano.

São os passos pequenos, 
mas contínuos, que permitem 
a concretização dos objetivos 
mais vastos e importantes. 
Decidido qual o novo hábito 
que vai adotar - tendo sempre 
em mente a conquista do ob-
jetivo geral para o novo ano -, 
dedique-se durante um mês à 
consolidação desse hábito di-
ário, registando seu progresso 
e procurando uma rede de su-
porte e apoio.  

AJA - Fazer uma lista de 
resoluções e traçar objetivos 
são coisas relativamente fá-
ceis, o difícil é concretizá-los, 
porque até os melhores pla-
nos se tornam obsoletos se 
não tiver ação.

Como forma de poder con-

cretizar aquele objetivo que 
delineou para o novo ano, 
tem que começar a agir agora. 
Depois, amanhã, concretizará 
outra ação. Aliás, deve realizar 
ação palpável que o leve cada 
vez mais perto da concretiza-
ção do seu objetivo, todos os 
dias.

Trate disso diariamente, 

logo pela manhã. Pode ser algo 
muito simples, como levantar 
30 minutos mais cedo. Acima 
de tudo, deve considerar essa 
ação a mais importante do 
dia. Se o fizer, será impossível 
falhar a concretização do seu 
objetivo.

SEJA SIMPLES - Aquela 
máxima de menos é mais sem-

pre é válida. Ao dedicar algum 
tempo para simplificar a roti-
na e a vida, de alguma forma, 
será melhor e de muitas con-
quistas. 

Quando se tem dias dema-
siado cheios, a correr de um 
lado para outro, a pessoa sen-
te-se desgastada e sem rumo 
e, por consequência, menos 
feliz. Portanto, tornar a vida 
mais simples ajuda na cons-
trução de uma mente sã e mo-
tivada. 

Por isso, pare para refletir 
sobre quatro ações mais im-
portantes na sua vida e, de-
pois, simplifique os seus com-
promissos, os seus planos, 
objetivos e listas de afazeres 
para que estes se alinhem às 
prioridades.

ESPIRITUALIDADE - Já 
está mais que comprovado 
pela Ciência que se conectar 
com Deus traz inúmeros be-
nefícios, seja para a alma ou 
para a saúde física.

Sempre reserve um mo-
mento do seu dia ou da sua 
noite para falar com Deus, 
contar seu dilemas e agrade-
cer por cada oportunidade 

conquistada ou, até mesmo, 
pelas adversidades enfrenta-
das diariamente. 

Seja grato a Deus por tudo! 
Porque através desta intimida-
de com Ele, todas as áreas da 
sua vida fluirão melhor, com 
mais paz, serenidade e discer-
nimento.

NÃO FAÇA NADA - A 
todo instante, o ser humano é 
cobrado para sempre produ-
zir, nunca ficar parado, pois o 
ócio, muitas vezes, é mal visto 
na sociedade. 

Mesmo em meio à pande-
mia, as pessoas foram “bom-
bardeadas” por informações 
para que aproveitassem o 
tempo livre para cozinhar, 
estudar, aprender uma nova 
língua, desenvolver uma nova 
habilidade, entre outros. 

Contudo, cada pessoa tam-
bém tem direito a ter um mo,-
mento seu, só “de boa”, para 
descansar e aproveitar seu 
tempo livre sem pensar em 
nada mais. 

No próximo ano, tenha em 
mente que você não é super-
-herói nem tem problema em 
ter um momento só seu.

Divulgação Nossa Folha

Aproveite para conectar-se com Deus
ao buscar equilíbrio e serenidade

ALTERNATIVA
(15)3282-4040

Dieta flexitariana pode 
aumentar disposição

ESTILO DE VIDA

Todo começo de ano, as 
pessoas fazem planos, muitos 
deles relacionados às dietas 
para perder peso ou ter uma 
vida mais saudável, como, por 
exemplo, diminuir o consumo 
de carnes.

Segundo uma pesquisa iné-
dita, que ouviu duas mil pes-
soas em todas as regiões bra-
sileiras e foi coordenada pelo 
The Good Food Institute Brasil 
(GFI) junto ao Ibope, metade 
dos brasileiros reduziu o con-
sumo de carnes nos últimos 12 
meses.

Se você admira quem não 
consome carne vermelha ou 
branca, mas não se vê sem 
um churrasco ou uma comida 
japonesa de vez em quando, 
você pode optar pela dieta fle-
xitariana, também chamada 
de semivegetariana. Esse novo 
cardápio alimentar pode até te 
ajudar a perder peso e ter mais 
disposição. 

De acordo com a nutricio-
nista Juliana Vieira, a alimen-
tação flexitariana é uma dieta 
que reduz o consumo de carne 
sem abrir mão da proteína ani-
mal de vez em quando.

“Uma dieta flexitariana ou 
flex segue o vegetarianismo 
em quase todas as refeições 
diárias. Ocasionalmente, quem 

segue este conceito come al-
gum tipo de carne. Por isso, 
é mais flexível do que dietas 
totalmente vegetarianas ou ve-
ganas”, resumiu a profissional 
que aponta que é necessário 
adequar o cardápio alimentar 
ao novo estilo de vida.

“Diminuir o consumo de 
carne e continuar a ingerir ali-
mentos refinados com muito 
açúcar e sal adicionados não 
resultará nos mesmos resulta-
dos. Evitar excessos sempre”, 
disse a nutricionista Juliana 
Vieira.

Cabe lembrar que a dimi-
nuição do consumo de carne 
não tem como finalidade o 
emagrecimento. “Ela pode até 
ajudar, pois alimentos mais 
naturais e menos processados 
engordam menos. Mas na ver-
dade, é mais um estilo de vida 
do que uma dieta”, comentou 
Juliana Vieira. 

A perda de peso é bem pe-
quena, em média, meio quilo 
por mês. Em compensação 
você passa a ter mais disposi-
ção. “Comer frutas, verduras, 
legumes, grãos integrais e ou-
tros alimentos integrais mini-
mamente processados, ajudam 
a dar energia e evitar a fadiga, 
além da prática de exercícios”, 
finalizou a nutricionista.

1º DE JANEIRO
DROGAVENIDA - (15)3282-2041

Cuidados com a saúde mental
deixarão 2021 um ano leve

DICAS

A virada de ano é, tradi-
cionalmente, um momento de 
mudanças. Reflexões, metas e 
até superstições fazem parte 
dos hábitos de fim de ano. A 
cada 12 meses, milhares de 
pessoas vão atrás de recursos 
que ajudem a começar o novo 
ciclo de forma mais produtiva 
e saudável. 

Em 2020, com a pandemia 
da covid-19 e o isolamento so-
cial, os casos de transtornos 
mentais chamaram a atenção 
dos profissionais de saúde  da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que reuniu líderes mun-
diais, atividades e personalida-
des no evento online Grande 
Nomeação de Saúde Mental. De 
acordo com estudo divulgado 
pela OMS, 300 milhões de pes-
soas sofrem com a depressão 
ao redor do mundo e, desde 
2017, o Brasil tem o maior índi-
ce de pessoas com transtornos 
de ansiedade.

Em abril, um grupo da Uni-
versidade de Sichuan, na Chi-
na, reportou um estudo feito 
com 1.593 adultos no auge do 
surto: “A proporção de pesso-
as com sinais que caracterizam 
ansiedade e depressão foi, res-
pectivamente, de 13% e 22% en-
tre aquelas que enfrentaram a 
quarentena, índices duas vezes 

maiores do que os observados 
entre os indivíduos que pude-
ram circular e levar uma vida 
mais próxima ao normal (7% e 
12%)”. Nesse sentido, a busca 
por equilíbrio é fundamental 
em meio a uma realidade de 
números alarmantes.

Para ajudar as pessoas a 
manter a saúde emocional em 
dia na chegada de 2021, a psi-
cóloga Melina Cury Haddad 
deu algumas dicas para a vira-
da de ano:

Viver o presente - A me-
lhor forma de entrar no ano-
-novo com boa saúde mental 
é começar agora, buscar esse 
bem-estar no momento pre-
sente, se conectar com o aqui 
agora, se preocupar com aqui-
lo que você pode controlar 
e cuidar, tentando não olhar 
para o passado nem para um 
futuro muito distante.

Encerrar ciclos - A virada 
de ano traz esse momento de 
renovação da esperança, o que 
é muito positivo. É o fecha-
mento de um ciclo e início de 
outro, então tendemos a ficar 
mais esperançosos e motiva-
dos para enfrentar os desafios 
que virão no ano que se inicia. 
É a hora de tomar um “fôlego”, 
respirar e projetar coisas posi-
tivas.

Confira os alimentos que não 
devem ser dados aos pets

CEIA DE ANO-NOVO

Em tempos de pandemia, 
as preocupações são muitas, 
entretanto, os tutores não po-
dem negligenciar os cuidados 
com os pets durante a Ceia de 
Ano-Novo.

Isso porque todos sabem 
que sempre tem um parente 
que quer dar alimentos im-
próprios para os animais no 
memomento da festividade. 
Por isso, saiba quais alimentos 
devem ser evitados:

CHOCOLATE - Inimigo nú-
mero um dos pets em épocas 
de festividades, o chocolate já 
parou na boca de muitos pets. 
Se oferecidos aos animais, bri-
gadeiro, bolo de chocolate e 
chocotone podem gerar, além 
de dores, vômitos e diarreia. 

Em ingestões mais abun-
dantes, o pet pode até ter con-
vulsões. Isso fica por conta de 
três componentes do alimento 
que se mostram tóxicos para 
os cães.

OSSOS DE AVES - A veloci-
dade com que os gulosos po-
dem ingerir o alimento pode 
obstruir esôfago ou causar en-
gasgamento. Outra coisa que 
ocorre é pequenos pedaços de 
ossos ferirem a gengiva, o que 
acaba ocasionando aftas e mui-
to mau hálito. 

ALHO, CEBOLA E ALHO 

PORÓ - Esses alimentos po-
dem se mostrar inofensivos, 
e o problema fica por conta 
do excesso de ingestão. Isso 
porque eles têm altas concen-
trações de dissulfetos que cau-
sam vômitos, diarreia, perda 
de apetite, depressão e dor ab-
dominal.

DOCES - Lembre-se, primei-
ramente de que seu pet não es-
cova os dentes - só por isso o 
açúcar já é um problema. Mas 
o xilitol, um adoçante artificial 
encontrado em doces e balas, 
pode causar problemas hepáti-
cos e queda dos níveis de açú-
car no sangue, desencadeando 
um quadro temporário de dia-
betes. 

Se seu pet é obeso, isso 
pode potencializar o problema 
decorrente do consumo de do-
ces. Converse com as crianças 
da casa para que não ofereçam 
doces aos animais, explicando 
que pode deixá-los doentes.

UVAS PASSAS - Embora 
existam cachorros que vivam 
debaixo de parreiras e que 
apreciem uvas, saiba que seu 
consumo pode trazer insufici-
ência renal aguda. 

Embora não esteja bem es-
clarecido por especialistas, re-
comenda-se evitar o consumo 
de uvas passas.
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Iniciativa distribuiu R$30 mil em prêmios e alcançou a marca de 66 contemplados por meio do “Natal Mágico”

Campanha da Acet registra mais de 51 mil cupons

Vino di Vita - o melhor sabor para sua vida.

INFORMATIVO

NATAL MÁGICO

A loja estará fechada entre
1º e 6 de janeiro de 2021. 

Feliz Ano-Novo a todos!

Em Tietê, a Associação Co-
mercial e Empresarial de Tietê 
(Acet), sob a Presidência de 
Tiago de Castro, promoveu a 
campanha Natal Mágico, que 
neste ano atípico ofereceu 
R$30 mil em prêmios por 
meio de 50 vale-compras de 
R$300, 10 vale-compras de 
R$500, cinco vale-compras de 
R$1mil e um vale-compra de 
R$5mil e, assim, alcançou a 
marca de 51 mil cupons.

Os vale-compras de R$300, 
sorteados em 8 de dezembro, 
saíram para Olga de Morais 
(cliente Sinhá Moça), Lucas 
Rafael da Cruz (cliente loja 
Claro), Sandra Carvalho Ribei-
ro (cliente Demoiselle), Santi-
no de Oliveira Cuba (cliente 
loja Montage), Gabriel William 
Ribeiro Machado (cliente JH 
1,99), Cintia Marcuz (cliente 
Supermercado Pizzol), Murilo 
Servelin Pizzol (cliente loja 
Vitrine), José Aparecido de 
Oliveira (cliente Tuka Sports), 
João Carlos Pessin Junior 
(cliente Ótica Robusti), Jardel 
da Silva (cliente loja Augusta), 
Larissa Costa Leite (cliente 
Malhas Plens) e Bruna Saconi 
Coutinho (cliente Figueiredo 
Presentes).

Os ganhadores do sorteio 
de 15 de dezembro, com vale-
-compras no valor de R$300, 
foram: Gisele Tigner Stroppa 
(cliente Hering Sim Você), Jail-
ton José Teles (cliente Cybe-
lar), Gisele dos Santos Andra-
de (cliente Grupo De Paula), 
Maurenice Silva Oliveira (clien-
te Auto Posto Tietê), Beatriz 

Pereira Monteiro (cliente Fi-
dati), Angela Caroline Silvei-
ra de Melo (cliente Ultra Cris 
Moda), Marina Lisboa (cliente 
Maggiorana), Bruna Cardoso 
Madureira (cliente Ulitintas), 
Fabio Santos Cardoso (cliente 
Gráficos TI), Maria Aparecida 
da Silva Santos (cliente Droga 
Mais Brasil São Pedro), Lais 
Pizzol Bortolaso (cliente Dan-
te Sorveteria), Paula Siqueira 
Giacomazzi (cliente Gardenal 
Tintas) e Beatriz dos Santos 
Silva (cliente Auto Posto Ron-
don Tietê).

Já o sorteio de 17 de de-
zembro de mais vale-compras 
de R$300 premiou: Nicolly 
Beatriz Sanches Silva (cliente 
Auto Posto Tietê), Diana Mi-
chele Fernandes de Almeida 
Macedo (cliente loja Botte-

chia), Luís Gonzaga (cliente 
Casa Sacconi), Donizete Ma-
chado de Castro (cliente O 
Boticário), Marciana Chaves 
(cliente Bettalupy), José Ro-
berto Ribeiro de Camargo 
(cliente Óticas Styllis), Márcio 
Joselito Brandolise (cliente 
Claudete Confecção), Stefa-
nie Caroline Dias dos Santos 
(cliente Única), Marcela Rober-
to da Silva (cliente Dez Jeans), 
Maria Carolina Cesar Haida-
mus (cliente Canavese), Edson 
Aparecido de Abreu (cliente 
Panificadora Pão Nosso), Sa-
manta Nicolosi Rodrigues 
(cliente Grupo Baccili/Paf Pre-
mium) e Cristiane de Oliveira 
(cliente Loja das Embalagens).

Os ganhadores dos vale-
-compras de R$500 do sorteio 
de 22 de dezembro foram: Ki-

vea Spada de Toledo (cliente 
Megamax), Elisabete Apareci-
da dos Santos Leme (cliente 
Óticas Dez), Andreia Marcon 
Zanellato (cliente Relojoaria 
Real), Regina Célia Noguei-
ra Tome (cliente Sapatos & 
Cia.), Juliana Ballarin Lulia 
(cliente Tony Pneus), Raldina 
Assumpção Silveira (cliente 
Mercado Pe & Bella), Neuri Ro-
gério Ghiraldi (cliente Medici-
nale), Rodrigo Cleber Dantas 
(cliente Esportiva Bar), Geisa 
Pimenta (cliente Auto Posto 
Cancian) e Ronaldo Evange-
lista dos Santos (cliente Sabor 
das Estações).

Em prosseguimento à 
campanha Natal Mágico, a 
Acet realizou, em 24 de de-
zembro, o último sorteio dos 
vale-compras de R$1.000 e os 

cinco os ganhadores foram: 
Josefina Aparecida Serafim 
Polastre (cliente loja Claro), 
Vera Lucia Forlevize Damião 
(cliente Casa Saconi), Gabrie-
la Lara Alexandre (cliente 
loja Demoiselle), Alessandra 
Cristina Mattos de Campos 
Tomazela (cliente Auto Posto 
Cancian Ipiranga) e Hamilton 
Mitsuo Ito (cliente Supermer-
cado Pizzol).

Por fim, o vale-compra de 
R$5.000 ficou com a Rosana 
Carniel Camargo (cliente loja 
Bottechia).

Sobre a questão das ven-
das deste fim de ano, conside-
rando 10 meses de pandemia, 
o presidente Tiago de Castro 
disse: “Passamos de fato por 
grandes mudanças neste perí-
odo. Afirmo que a tecnologia 

foi uma ferramenta extrema-
mente importante para o em-
preendedor. Ela fez com que 
saíssemos da zona de confor-
to em busca de melhorias e 
de novas formas de vender e 
atender o cliente, fortalecen-
do as empresas para a reto-
mada. As vendas online, por 
exemplo, cresceram muito e 
são tendência, principalmente 
neste período de pandemia. 
Portanto, através de treina-
mentos e consultorias com 
o Sebrae,  a Acet orientou e 
estimulou o empreendedor a 
buscar novas alternativas de 
vendas online e aumentar a 
experiência do consumidor na 
compra presencial”.

Ainda de acordo com Tia-
go de Castro, neste ano, a Acet 
subsidiou com 50% o custo da 
campanha para o comercian-
te. “Entendemos o momento 
atual e sabemos que somen-
te através da união podemos 
vencer. Esperamos que todo 
este conhecimento e experi-
ência possam ser colocados 
em prática nos fortalecendo 
ainda mais”, finalizou.

Neste fim de ano, além dos 
aplicativos e da assessoria aos 
associados no enfrentamen-
to da crise econômica, a Acet 
também lançou um vídeo ins-
titucional para estimular a 
valorização da compra local e 
para mostrar que, ao comprar 
em Tietê, mais cedo ou mais 
tarde, haverá o retorno.

As atrizes Sara Santarém e 
Sofia Morás estrelaram a cam-
panha da Acet.

Fotos divulgação e Denival de Lima

Tiago de Castro, presidente da Acet, auxiliou os 
associados no enfrentamento da crise econômica

Além dos R$30 mil em prêmios, a Acet lançou 
uma peça publicitária com elenco de Tietê 
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Helena Gusman Dela 
Bela completou quatro 
anos na segunda, 28 de 

dezembro, junto dos pais 
Jakceli e Reginaldo

Otávio Augusto Pilon 
recebeu os parabéns dos 

pais Tavinho e Cintia 
e de toda família no 

sábado, 26 de dezembro

Os familiares e amigos 
enviam os cumprimentos 
a Jairo Constantino pelo 

aniversário na terça,
29 de dezembro

Dr. José Luis Grigolon 
comemora mais um 
ano hoje, dia 31, na 

companhia da esposa 
Nativa e de toda a família

Meire Ishimura brinda 
mais um ano de vida no 
feriado de 1º de janeiro 
e recebe o carinho dos 
familiares e dos amigos

Claudia de Almeida rasga 
folhinha neste sábado,

2 de janeiro, e recebe os 
parabéns do marido, dos 
irmãos e dos sobrinhos

Maria Terezinha 
Orsolini recebe flores 
e telefonemas pela 

passagem do nova idade 
neste sábado, dia 2

Carlinhos Martin 
aniversaria no domingo, 
dia 3, junto da esposa 

Jurema e dos filhos 
Carlos, Pietra e Neto

Ana Lúcia Ferraz assopra 
velinhas nesta quinta, 
31 de dezembro, na 

companhia do marido 
Rafael Silva e da filha

Os filhos, os familiares e 
os amigos parabenizam
Maria Terezinha Pires 

Uliana pelo aniversário 
hoje, 31 de dezembro

Nathália Pereira festeja 
oito anos amanhã, 

dia 1º, ao lado dos pais 
Márcio e Fernanda e 
do irmão Nicholas

Fabiano Marcelo Bonadia 
muda de idade neste 

sábado, 2 de janeiro, ao 
lado da esposa Thaís, 
dos pais e da família

Naira Sanches Rui 
comemora com o marido 
Ricieri, os filhos Ricieri 
e Enzo e família neste 
sábado, 2 de janeiro

Catia Campos vai 
receber os parabéns do 
namorado Zé Valério, 

dos familiares e amigos 
no domingo, 3 de janeiro

Catia Souza ganha beijos 
e abraços do marido 

Gilmar, do filho Gabriel
e da família nesta quinta, 

31 de dezembro

Alessandro Gardenal 
rasga folhinha amanhã, 

1º de janeiro na 
companhia do filho 

Joaquim e familiares

Ruth Giovanetti recebe 
os cumprimentos do 

marido, dos filhos, da 
família e dos amigos no 

primeiro dia de 2021

Juliana Dorighello 
Machado rasga folhinha 

neste sábado, 2 de 
janeiro, junto do marido 

Marcelo e dos filhos 

Taichuen Cheung 
festejará com a esposa 

Deborah e os filhos 
Benjamim e Maya neste 

sábado, 2 de janeiro

Ana Maria Consorte 
Fragnani completa 12 
anos hoje, dia 31, ao 

lado dos pais Daniela e 
Everthon e da irmã Lara

Rubia Sanchez-Malo 
apaga velinhas hoje, 
31 de dezembro, ao 

lado dos pais Rossano e 
Patrícia e da irmã Raissa

Pietra Benedini assopra 
velinhas nesta sexta, dia 
1º, junto dos pais Djalma 

e Georgia e dos irmãos 
Junior e Veronica

Fernando Quartaroli será 
festejado pelo esposa 

Juliane, pelo filho Arthur 
e pelos familiares neste 

sábado, 2 de janeiro

A esposa Ana, as filhas, 
os netos e o genro vão 
cumprimentar Sérgio 
Pereira Leite neste 

sábado, 2 de janeiro

Cláudia Pannunzio 
celebra aniversário no 
domingo, 3 de janeiro, 

na companhia do marido 
Sérgio e dos filhos

Claudia Faber muda 
de idade hoje, 31 de 
dezembro, junto do 
marido Márcio e das 

filhas Rafaella e Isabella

Maria Pareschi vai fazer 
aniversário nesta sexta, 

dia 1º, e ganhará as 
felicitações do marido, 
dos filhos e da família

Sarah Marques será 
festejada pelo marido 
Rafael, pela filha Ana 

Sophia e pela mãe 
Cristina amanhã, dia 1º

Kamyla Bellucci Vieira 
celebra mais um ano de 
vida neste sábado, dia 2, 
com o marido Bertoni e 

os pais Claudia e Wagner

Talita Momi muda de 
idade neste sábado, 2 de 
janeiro, na companhia do 
marido Robson, do filho 

João e dos familiares

Daiani Melaré brinda 
aniversário nesta quinta, 

31 de dezembro, e 
festeja a data com o 

marido Sílvio e a filha 

O marido Geraldo, os 
filhos, os netos e amigos
parabenizam Maria Vigail 

Godoi Fré pela nova 
idade amanhã, dia 1º

O marido, os filhos, os 
netos e os familiares 

parabenizam Beni Rosa 
pelo aniversário neste 
sábado, 2 de janeiro

O marido Zé Carlos, os 
filhos, o neto e a família 

felicitam Maria Helena da 
Silveira pelo aniversário 

neste sábado, dia 2

O marido Alvimar e as 
filhas Carolina e Gabriela 
parabenizam Ana Isabel 
Camerim pela nova idade 
no domingo, 3 de janeiro
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Isabela Belucci trocou 
dade idade na terça, 
29 de dezembro, e 

recebeu os parabéns
dos familiares
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Iara Luchetti Kaefer 
troca de idade neste 
domingo, dia 3, junto 

do marido Marcelo e dos 
filhos Paula e Adilson

O bolo deste domingo,
 3 de janeiro, será para
Inês Marlete Raviccini, 

que receberá o carinho e 
abraços dos familiares

Márcio Biscaro vai 
aniversariar neste 

domingo, dia 3, ao lado 
da esposa Elisângela, da 

filha Marina e família

Brinde deste domingo, 
3 de janeiro, será para 
Valéria Rodrigues Dias 
Velho, que comemora 

com o marido e os filhos

Ana Pakes celebra mais 
um ano de vida na 

segunda, dia 4, junto do 
marido Jairo, dos filhos, 
das noras e da netinha

Carolina Barbosa de 
Lima completa 26 anos 

na segunda, 4 de janeiro, 
na companhia do filho 

Gustavo e dos familiares

Ester Tirabassi vai rasgar 
folhinha na segunda, 4, 
e receberá o carinho do 
marido Marcelo e dos 
filhos Pietro e Enzo

Helena Noce será 
festejada pelo marido 

Vanderlei Marcon e pelas 
filhas Taciana e Thaisa 

na segunda, 4 de janeiro

João Paulo Masserani 
ganha o carinho da 
namorada Daniella 

Ruella e da família na 
segunda, 4 de janeiro

Joyce Castanho receberá 
os cumprimentos de toda 

a família e dos amigos 
do jornal NOSSA FOLHA 
na segunda, 4 de janeiro

Os pais Silvia e Milton, 
a irmã Nathalia e a 

sobrinha Malu felicitam
Larissa Romani Colliaso 
na segunda, 4 de janeiro

O brinde da segunda, 
4 de janeiro, será para 
Lurdinha Scudeler, que 
festejará a data com o 
marido Cuco e as filhas

Marta Sacon Vaz apaga 
velinhas na segunda, 4 de 
janeiro, junto do marido 

Alexandre, da filha 
Débora e dos familiares

Rafaela Mondini de 
Oliveira troca de idade 

na segunda, 4 de janeiro, 
na companhia da mãe 

Ivete e do noivo

Thais Fernanda completa 
mais um ano de vida 

na segunda, dia 4, com 
a mãe Cristina, a irmã 

Mariana e o avô Vicente

Andréa Ricon comemora 
aniversário na terça, 5 

de janeiro, e vai festejar 
a data especial entre os 

filhos e os familiares

Flavio Pareschi vai rasgar 
folhinha na segunda, 

dia 5, ao lado da esposa 
Caroline e dos filhos 

Sophia e Antônio Leandro

A esposa Daniela, as 
filhas Ana Júlia e Marina 
e a família parabenizam 
Francisco de Camargo 

(Kiko) na segunda, dia 5

Germano Reis de Oliveira 
receberá as felicitações 
da esposa, do filho, dos 

netos e dos familiares na 
segunda, 5 de janeiro

Helena Cancian completa 
14 anos na segunda, 5 

de janeiro, na companhia
dos pais Roberta e 
Quinha e da família

Iandra Schiavi Faulin 
troca de idade na terça, 
dia 5, ao lado do marido 
Carlos e dos filhos Luís 
Antônio e João Pedro

Juliana de Carvalho Pinto 
Nicolosi assopra velinhas 
na companhia do marido 
Sulleiman, dos filhos e 

da família na terça, dia 5

Lázaro Carvalho Filho 
recebe o carinho da 

esposa Fabiana, do filho 
Gustavo e dos familiares 

na terça, 5 de janeiro

Luisa Vidotto Pimentel 
vai completar três anos 

na terça, dia 5, junto dos 
pais Tania e Marcelo, dos 

avós e familiares

O marido Elio, as filhas 
Larissa e Jéssica, as 
netinhas e os genros  

felicitam Maria Cacilda 
Subitoni na terça, dia 5

Nina Fré faz 14 anos na 
terça, dia 5, com os pais 
Nilton e Alessandra, os 

avós Vigail, Geraldo, 
Rubens e Nadir e família

Valéria Prado celebra 
mais um ano de vida na 
terça, 5 de janeiro, ao 

lado do marido Maurício
e dos familiares 

Douglas Pirralha 
comemora aniversário 
na quarta, 6 de janeiro, 
na companhia da esposa 

Maria e da filha Sofia

Felipe Lopes aniversaria 
junto do Vinícius, dos 
pais Lilaz e Lula, do 

irmão Cesar e família
na quarta, 6 de janeiro

O marido, as filhas, a 
mãe, os irmãos e toda a 
família cumprimentam 

Fernanda Martelini Malta 
na quarta, 6 de janeiro

Dra. Juliana Gaiotto 
Alves será festejada 
pelos pais Denisar e 

Magali e pelos familiares 
na quarta,  6 de janeiro

Laerte Dal Poz vai 
completar 71 anos na 
quarta, 6 de janeiro, e 
brindará com a esposa, 
os filhos e toda a família

Luciana Pasin receberá 
os cumprimentos do 

namorado Stephen, dos 
pais e dos irmãos na 
quarta 6 de janeiro

Luis Henrique Cury 
assopra velinhas na 

quarta, 6 de janeiro, ao 
lado dos pais Walkiria e 
Vicente e da irmã Letícia

A filha Lorena, os 
familiares e amigos 
parabenizam Marcia 

Diogo pelo aniversário  
na quarta, 6 de janeiro

Nauany Gomes 
Gonçalves celebra mais 
um ano de vida com o 

marido Rafael e família 
na quarta, 6 de janeiro

Bolo da quarta, 6, será 
para Onivaldo Alves, 

que brinda a data com a 
esposa Carmem, a filha, 

a netinha e o genro

Reinaldo Fré troca de 
idade na próxima quarta, 

6 de janeiro, junto da 
esposa Daniela, da filha 
Isabela e dos familiares

Rosana Mateus Marques 
vai apagar velinhas na 
quarta, 6 de janeiro, ao 
lado do marido Edjalma 

e do filho João 
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Os pais Terezinha e 
Hélio, os irmãos e os 

sobrinhos parabenizam
Fernando de Souza neste 

domingo, 3 de janeiro

Os pais Sérgio e 
Neuzeli e a irmã Yara 

cumprimentam Douglas 
Zamuner pelo níver 

neste domingo, dia 3

Fábio Rosin, do Studio 
Fitness, vai assoprar 

velinhas neste domingo, 
3 de janeiro, ao lado do 
Kleber e dos familiares
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Célia e Ari

Marisa e Hugo

Milton e Inês

Marcos e Xuxinha

Ércoles e Lígia

Amanda e Issao

BODAS

Em Tietê, Célia Panise e Ari Antonio Honório celebrarão 45 
anos de casados nesta quinta, 31 de dezembro, e festejarão com 
os filhos Alex e Ari Junior e as noras Dayana e Juliane.

Os amigos do jornal Nossa Folha cumprimentam o casal pe-
las Bodas de Turmalina Paraíba!

Em Tietê, Marisa Baccili Giovanetti e Hugo Alberto Giovanetti  
celebrarão 41 anos de casados na terça, 5 de janeiro, e festejarão 
com os filhos Marcela e Victor, as netas Lorena e Aurora, a nora 
Daniela e o genro Giuliano. Os amigos do jornal Nossa Folha 
cumprimentam o casal pelas Bodas de Labradorita!

Em Tietê, Milton César Bertola e Inês Spezzotto Bertola come-
morarão 30 anos de união matrimonial na terça, 5 de janeiro, ao 
lado dos familiares.

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

Em Cerquilho, Marcos Toschi e Alessandra Dal Pozzo (Xuxi-
nha) completarão 32 anos de casados na quarta, 6 de janeiro, 
junto dos filhos Matheus Felipi e Maria Gabriela.

Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de 
Rodolita!

Em Cerquilho, Ércoles Albino e Lígia Gaiotto Albino comple-
tarão 46 anos de amor e cumplicidade na segunda, 4 de janeiro, 
junto das filhas Rafaela, Flávia e Gabriela e da família.

Seguem do Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de Tanza-
nita!

Em Cerquilho, Amanda Giacon Alves e Issao Ito comemorarão 
quatro anos de união matrimonial  na quinta, 7 de janeiro, ao 
lado da filha e dos familiares.

O jornal Nossa Folha envia as felicitações ao casal pelas Bo-
das de Cristal de Rocha!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
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ANIVERSARIANTES

O marido João Elias e 
toda a família enviam 

os parabéns para Diana 
Quartaroli pelo níver na 

quinta, 7 de janeiro

Fernanda Foltran muda 
de idade na quinta, 

7 de janeiro, e recebe 
flores e telefonemas dos 

familiares e amigos

Gilmar Silva celebra 
mais um ano de vida 

na quinta, 7 de janeiro, 
junto da esposa Patricia 
Búfalo e do filho Lucas

Gisele Coan rasga 
folhinha na quinta, 7 de 
janeiro, na companhia 
dos filhos Gustavo e 
Stefany e familiares

Jemerson Sanches de 
Souza muda de idade

na quinta, 7 de janeiro, e 
comemora a data com o 

filho Felipe e família

A esposa Rafaela, o 
filho Pedro e familiares 

parabenizam Noriel 
Zamunér por mais um 
níver na quinta, dia 7 

Ricardo Ferraz Sacon 
vai ser festejado pela 
esposa Amanda e pela 

filha Maria Clara na 
quinta, 7 de janeiro

O bolo da quinta, 7 de 
janeiro, será para Tabata 
Zampaulo, que assopra 

velinhas junto do marido 
Wellington e da família

Thiago Daniel receberá 
os parabéns da esposa 
Martha, do filho João, 

dos pais e da família na 
quinta, 7 de janeiro

Cinira Paludeto será 
festejada pelas filhas 
Gabriella e Graziella 

e pela neta Vitória na 
quinta, 7 de janeiro

Davi Martelini Martin vai 
completar quatro anos 
na quinta, 7 de janeiro, 
junto dos pais Graciane 
e Weslley e familiares

Roberto Ferraz Sacon 
rasga folhinha na quinta, 
7 de janeiro, ao lado da 
esposa Cleide, do filho 
Leonardo e familiares



Nascida em Tietê, em 12 
de maio de 1913, Maria de 
Lourdes Toledo Teixeira era 
filha de Abílio Alves Corrêa 
de Toledo e de Olívia Costa 
de Toledo. Foi casada com 
João Teixeira Pinto Filho, 
com quem teve cinco filhos: 
Benedito, Maria Tereza, Maria 
Tecla, João e José.

Fez o curso Primário em 
Tietê e concluiu o curso de 
Magistério na Escola Normal 
de Piracicaba.

Iniciou a sua carreira co-
-mo professora primária na 
cidade de Chavantes, Esta-
do de São Paulo. Logo após, 
transferiu-se para a Fazenda 
São Joaquim no município de 
Piracicaba e, finalmente, por 
25 anos, dedicou-se à nobre 
missão de alfabetização tra-
balhando concomitantemen-
te com alunos de 2ª e 3ª sé-
ries na Escola Mista Rural do 
bairro de São Roque, em Tie-
tê, local onde se aposentou. 
Seu aluno mais ilustre desta 
escola foi o ex-prefeito Basí-
lio Saconi Neto. 

No ano de 1963, a convi-
te do então diretor da escola 
“Plínio Rodrigues de Morais”, 
o saudoso professor Augusto 
de Assis Cruz, Maria de Lour-
des Toledo foi contratada 
para lecionar a disciplina de 
Língua Portuguesa.

Engajada novamente no 

Magistério, Lourdes, como 
era chamada na sala de aula, 
começou a frequentar cursos 
de Português, conseguindo, 
após concurso, registro para 
lecionar Língua Portuguesa 
em todo o Estado de São Pau-
lo. Este concurso ocorreu na 
cidade de Campinas e, entre 
um número expressivo de 
candidatos, foi aprovada com 

distinção.
Lourdes também lecionou 

por vários anos na escola 
“Professor Franklin Augusto 
de Moura Campos”, mais co-
nhecida como “Escola de Co-
mércio”.

Dona de um coração ge-
neroso, também dava aulas 
particulares e ainda trabalha-
va gratuitamente com alunos 

que, na época, não conse-
guiam vencer as dificuldades 
ficando para a “2ª época”. Era 
o tipo de professora que vi-
brava com estes alunos que, 
trabalhados por ela, conse-
guiam resultados satisfató-
rios nos exames finais.

Lourdes foi sempre mui-
to estudiosa, fazendo da sua 
gramática da Língua Portu-
guesa um livro de cabeceira. 
Dotada de veia artística para 
escrever, criava histórias 
para os netos. Destacava-se 
não só na prosa, mas também 
na poesia.

Dada à sua missão e sen-
sibilidade, Lourdes marcou 
presença na vida de muitos 
alunos que, até hoje, recor-
dam-se das suas aulas, di-
zendo dever a ela o que hoje 
sabem.

A homenageada destacou-
-se no desempenho da missão 
de educadora, pois sempre 
atuou com responsabilidade, 
carinho, dedicação e amor.

Em 2001, ela foi homena-
geada pelo Centro do Profes-
sorado Paulista (CPP) e rece-
beu Cartão de Prata e flores 
como reconhecimento pelos 
anos de dedicação ao Magis-
tério Paulista.

Lourdes faleceu em 23 de 
agosto de 2003, no município 
de Tietê, mas vai ficar grava-
da na memória de todos.

Lourdes, como era chamada na sala de aula, faleceu aos 90 anos, em 23 de agosto do ano de 2003, no município de Tietê

Saiba quem foi Maria de Lourdes Toledo Teixeira

Lourdes foi homenageada em 2001 pelo CPP-Tietê

Arquivo Nossa Folha
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Perfil entrevista 
Vinícius de Mello

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

última edição de 2020 tem 
três representantes ilustres 
da história de Cerquilho: De-
raldo Rodrigues, Albertina 
Audi de Almeida Nobre e Vic-
taliano Gaiotto.

Nascida em 29 de março 
de 1914, Albertina Audi era 
uma mulher extremamente 
agradável, gentil, eficiente, 
bem humorada. Foi assim 
que a conheci. Era uma pes-
soa indispensável que gosta-
va de trabalhar e servir a so-
ciedade.

A filha de Jacob Audi e de 
Palmira Sebastiani Audi, nas-
ceu em Cerquilho, de onde 
também eram naturais sua 
mãe e seus irmãos Armando, 
Arquimedes, Agnelo, Anelis, 
Aquiles e Antonia Arlete.

Formada pela então Es-
cola Normal Livre de Tietê, 
iniciou sua carreira de edu-
cadora em Santo Anastácio 
em 1933, quando trabalhou 
em uma escola isolada com 
o sugestivo nome de bairro 
Sete de Setembro, em seguida 
removendo-se para o bairro 
São Francisco, em Cerquilho. 
Ali permaneceu de 1935 a 
1941. Em seguida, transferiu-
-se para Tietê, onde lecionou 
de 1941 a 1943, no Grupo Es-
colar “Luiz Antunes”.

Foi comissionada na Co-

ordenação da Mobilização 
Econômica em São Paulo, no 
período da 2ª Guerra Mun-
dial. Permutou, então, com a 
professora Berta Silva Lara e 
veio para Cerquilho, quando 
assumiu a direção do Gru-
po Escolar “João Toledo”, 
onde permaneceu até 1956. 
A seguir, em São Paulo, no 
Departamento de Educação, 
integrou-se à Comissão de 
Concurso de Ingresso e Rein-
gresso ao Magistério Público 
Primário do Estado, e aposen-
tou-se em 1962.

Casada com o dr. Jeffer-
son de Almeida Nobre, de 
tradicional família paulista, 
Albertina Audi disse a Deral-
do Rodrigues, certa vez, que 
Cerquilho, sua terra natal, era 
o berço que lhe permitiu sen-
tir brotar e florir seus dias e 
o lugar aonde se processou o 
seu destino. Era o pedaço do 
mundo que ninguém iria ar-
rancar do seu coração.

Albertina Audi viu a pe-
quena Vila da Freguesia de 
São José, sempre acolhedora, 
crescer sem, contudo, esque-

cer-se dos que nasceram para 
amar-lhe. Esta inesquecível 
mulher também brilhou na 
política e, em 3 de abril de 
1949, integrou a 1ª instala-
ção da Câmara Municipal, ao 
lado de João Sanson (1º pre-
sidente), dr. Vinicio Gagliardi, 
Francisco Gaiotto, Benedito 
Morato, Emílio Biagioni, An-
tonio Módena, Pedro Gaiotto, 
Antonio Gonçalves, Orlando 
Luvizotto, João de Castro, 
João Gaiotto e David Módolo.

Faleceu em 26 de feverei-
ro de 2003.

Vinícius de Mello Vieira é filho de Márcia Cristina Dotti de 
Mello e Luciano dos Santos Vieira e nasceu em 12 de março de 
1999, em Piracicaba.

Formado em Artes Cênicas Adulto e Juvenil pelo Conser-
vatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos”, de Tatuí, 
trabalha como ator no Grupo Teatral “Gente de Quem?”, além 
de ser diretor artístico da Meu Mundo Produções Artísticas e 
professor de Teatro na Academia La Danse Studio.

Eu sou? Um sonhador.
Sinônimo de beleza? Aceitação.
Cantor e cantora? Tiago Iorc e Sandy/Lady Gaga.
Ator e atriz? Mateus Ribeiro e Fernanda Montenegro.
Sonho? Que todos os sonhos possam se realizar.
Amor? Via de mão dupla! Minha cachorra. 
Solidão? Escuro passageiro.
Deus? Fé.
Religião? Católico.
Filme? Cisne Negro e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho.
Sonho de consumo? Viajar o mundo e conhecer os parques 

da Disney.
Defeito? Egocentrismo. 
Qualidade? Determinação e perfeccionismo.
Lugar? Qualquer um desde que seja em boa companhia.
Lazer? Filmes, séries e comer (risos).
Qual o livro de cabeceira? Não tenho um livro de cabecei-

ra, mas Águas Turvas é meu xodó. 
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Médico-ve-

terinário.
Momento da vida para repetir? A sensação única de estar 

no palco e sentir a certeza de que é isto que quero para a vida.
Alegria? Fazer arte. 
Tristeza? Não ter o reconhecimento devido por fazer arte 

em nosso País. 
Decepção? Relações que um dia pensei serem recíprocas. 
Receita contra o tédio? Cantar e dançar em frente ao es-

pelho. 
Tem saudades do quê? De tudo que poderia ter vivido em 

2020 e não vivi.
Amizade é? Estar junto mesmo longe.
Um(a) amigo(a) especial? Todos são especiais em suas in-

dividualidades. 
Palavra que riscaria do vocabulário? Impossível. 
Ídolo? Acho que não tenho! 
Frase? “A vida é uma peça de teatro que não permite en-

saios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, 
antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos” 
- Charles Chaplin.

Nota 10 para: o riso.
Nota zero para: o baixo astral.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe.
Planos para o futuro? Continuar fazendo e vivendo da mi-

nha arte, além de construir família e viajar mais. 
Recado? Celebre o amor em suas variadas formas, corra 

atrás dos seus sonhos e seja protagonista da sua história. Pen-
se fora da sua caixa e respeite o outro como você gostaria de 
ser respeitado. E, por último, mas ainda não menos importan-
te, use máscaras!

Arquivo Deraldo Rodrigues

ESPECIAL

Por Euclydes Camargo Madeira (in memoriam)

Tietê, terra dos apelidos

Em Tietê, terra dos ape-
lidos, quem conheceu Luiz 
Marson e Biqueirão ou Bique-
ron? Já nos seus opulentos 86 
anos, com seu Corcel, firme 
no ponto, voou bastante pelos 
nossos céus com seu pícolo 
avião, merece nossa sauda-
ção.

Dois irmãos, Ferreira de 
Arruda, casados com duas 
irmãs, destacaram-se na so-
ciedade tieteense por si e pela 
prole que legaram: Bernardi-
no (Nhozinho) casado com 
Maria Luísa Guilherme (dona 
Mariquinha), falecida com 103 
anos; e Manoel (Maneco) ca-
sado com Amélia Guilherme 
(Nhá Melica), falecida com 95 
anos. Ambos eram filhos de 
Vicente Ferreira de Barros e 

de Antonia Pais de Camargo 
(ou Campos), filha de Fran-
cisco de Arruda Pais, cogno-
minado de Padre Eterno. Elas, 
suas esposas, eram filhas de 
João Manuel Guilherme, cog-
nominado de Padeiro, e de Ze-
ferina Alves da Rocha, ambos 
descendentes de portugueses. 

Avoengos dos Ferreiras de 
Arruda foi o cidadão tenente 
João Manuel Gil Ferreira con-
siderado um dos fundadores 
de Tietê, grande proprietário 
de terras, falecido em 11 de 
maio de 1952, aos 80 anos (o 
Arruda aqui é legítimo “Que-
bra-panelas”).

Tínhamos ainda João Gui-
lherme Ferreira (João Quie-
to), casado com a professora 
Maria Rodrigues e filho de 

Maneco Boava. Era professor, 
fazendeiro e exímio violinista. 
Ao lado de Otávio Dal Coletto 
e outros companheiros, deu a 
Tietê agradáveis audições. 

O apelido Boava deve se 
ter derivado do Emboada, 
nome dado aos portugueses 
pelos índios dos primeiros 
bandeirantes aos invasores de 
suas minas. 

É genro deste tieteense o 
poeta e jurisperito Juarez de 
Oliveira, casado com a profes-
sora Ana Amélia. É autor de 
obras poéticas, infantis e jurí-
dicas. Além de advogado, in-
tegra vários Institutos e Aca-
demias de Letras. É mineiro 
da Espera Feliz, mas tieteense 
de coração.

Conheço um garoto bom 

de conversa. Se nome com-
pleto é Moacyr Fleury Madeira 
e Goldoni, de apelido Mocas-
sim. Ele é meu neto e sempre 
teve predileção por piadas e 
anedotas. 

Sinta como o tieteense cui-
da com dedicação e amizade 
do enterramento dos seus 
mortos. Para que ninguém 
ignore o nome, às vezes des-
conhecido, coloca-se sob ele, 
no convite do enterramento, 
o apelido. Cito alguns apenas, 
da enorme coleção que pos-
suo: Maria Berrengan da Silva 
(esposa de Nhô Cá), João Ba-
tista Rodrigues (seu Tita), Luiz 
Campi (Pinduca), Margarida 
Marti (Ema, mãe de Gustavo), 
João Marcelo (Pau Véio) e Ali-
ce Biscaro (mãe de Canjirai).

ESPAÇO ABERTO
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Segundo Denny Heide, terapeuta sensitivo e astrólogo do Portal Meu Astro, a pandemia da covid-19 não será erradicada neste novo ano

FIQUE POR DENTRO

Às vésperas de 2021, mui-
tos ainda se perguntam o que 
o próximo ano revelará. A jul-
gar por 2020, um dos piores 
períodos recentes de acordo 
com especialistas. E o que di-
zem os astros a respeito desse 
temor geral de ter ainda mais 
mortes, recessão, planos adia-
dos ou encerrados por conta 
da pandemia da covid-19?

Coincidência ou não, o 
mundo acompanhou neste-
mês de dezembro vários fenô-
menos astronômicos impor-
tantes, como o eclipse solar 
em Sagitário e o alinhamento 
chamado Estrela de Natal, que 
não era registrado desde a 
Idade Média. E isso seria fator 
determinante para pautar as 
condutas das pessoas rumo ao 
controle da doença a partir de 
agora. É o que garante Denny 
Heide, terapeuta sensitivo e 
astrólogo do Portal Meu Astro.

“Estamos agindo errado ao 
relaxar os protocolos, mas se 
seguirmos à risca o distancia-
mento social, algum nível de 
isolamento, o uso de máscara, 
sabão ou álcool gel, teremos 
a chance de evitar mais mor-
tes e aprender por meio deste 
processo doloroso. No Mapa 
Astral, a união desses dois pla-
netas representa o otimismo 
ponderado pela responsabi-
lidade, ou seja, fazer o que é 
certo, mesmo que seja descon-
fortável e manter o foco em va-
lores transcendentais. É o sa-
crificar sua vontade imediata 
por um bem maior”, explicou.

ASTROLOGIA E 
CIÊNCIA JUNTAS

Denny Heide adverte ainda 
que o brasileiro tem demons-
trado grande resistência a se-
guir os cuidados e que isso se-
ria agravado por movimentos 
celestes. “O último eclipse so-
lar, em 14 de dezembro, repre-

senta o apagar do passado e a 
supervalorização do presente. 
E como aconteceu em Sagitá-
rio, signo ligado à liberdade e 
à fuga, existe uma maior ten-
dência a desconsiderar atitu-
des responsáveis e comprova-
damente eficazes. Os efeitos 
serão sentidos pelos próximos 
seis meses”, alertou. 

Longe de uma abordagem 
fatalista, o terapeuta sensiti-
vo e astrólogo - que também é 
jornalista - defende uma mes-
cla saudável entre o que nos 
diz a Ciência e a Astrologia. 
“Recentemente um pesquisa-
dor da Universidade de São 
Paulo (USP) declarou que mui-
ta gente ainda morrerá antes 
mesmo de receber a vacina, 
em função do imenso número 
de contaminações. Portanto, 
todo o cuidado é pouco”.  

“Qualquer previsão ou re-
cado do Zodíaco precisa estar 
em consonância com o que diz 
o bom-senso, a Ciência tradi-
cional e a experiência de quem 
veio antes de nós. Então, se o 
assunto é manter a saúde, pre-
cisamos de hábitos concretos, 
avalizados por órgãos respon-
sáveis, como a Organização 
Mundial da Saúde (OMS)”, ga-
rantiu Denny Heide.

TENDÊNCIAS MUNDIAIS
DE DESRESPEITO

Para o o terapeuta sensitivo 
e astrólogo, planetas, asteroi-
des e pontos elétricos exercem 
uma influência preponderante 
na disseminação do vírus. “Sa-
turno e Plutão iniciaram a con-
junção em novembro do ano 
passado, um mês antes do pri-
meiro caso da doença. Depois 
foi a vez de Júpiter e Marte se 
reunirem no início do ano em 
Capricórnio. E tudo isso de-
tonou energias poderosas e 
confusas. O que resultaria em 
uma atitude temerária, irres-

ponsável e típica da adoles-
cência - o que estamos vendo 
nos dias de hoje. Mas isso não 
exclui nosso livre-arbítrio e de-
finitivamente não retira nossa 
responsabilidade”, explicou.

Denny Heide, que estava 
nos Estados Unidos no início 
do lockdown, garantiu que 
norte-americanos e brasilei-
ros mantêm hábitos parecidos 
em relação à doença. “Assim 
que os estabelecimentos co-
meçaram a fechar na Flórida, 
acontecia uma festa de jovens 
na praia. À repórter do jornal 
local, um jovem explicava que 
não precisava tomar cuidado. 
Meses depois, essa atitude ir-
responsável está sendo repeti-
da aqui no Brasil”, analisou.

Com uma média de três mil 
mortes diárias, os EUA estão 
com a maior taxa de mortali-
dade do mundo, seguidos pelo 
Brasil, que está em segundo lu-
gar. “O último feriado de Ação 
de Graças registrou recorde de 
viagens de avião em território 
americano. O resultado foi um 
salto no número de contami-
nações. E as festas brasileiras 
seguem pelo mesmo caminho 
de aglomeração. Uma triste re-
alidade”, constatou.

A IMPORTÂNCIA
DA EMPATIA

Denny Heide defendeu a 
valorização da experiência 
adquirida nas pandemias an-
teriores, além de adotar con-
dutas racionais, equilibradas 
e comprovadamente eficazes 
contra a disseminação do ví-
rus. Ele sugeriu que precisa-
mos aprender com médicos, 
enfermeiros, técnicos, infecto-
logistas do passado e do pre-
sente. “Entendo que muitos de 
nós já não aguentam nem ou-
vir falar de doenças ou do novo 
coronavírus, mas quando uma 
pessoa não se protege, coloca 

em risco muito mais gente. 
Tudo o que a Ciência avançou 
está à nossa disposição e não 
precisamos abandonar nossas 
crenças e nossa fé. A empatia é 
o caminho”, ponderou.

PREVISÕES PARA O
BRASIL EM 2021

Segundo o terapeuta sen-
sitivo e astrólogo, a primeira 
e grande lição de 2021 é assu-
mir responsabilidades e esse é 
um grande desafio, principal-
mente para os brasileiros. “No 
mapa astral do nosso País, te-
mos o Nodo Sul Lunar, chama-
do Ketu, no signo de Sagitário. 
E isso alerta para a nossa irres-
ponsabilidade. Precisaremos 
assumir uma postura menos 
egocêntrica e temos que me-
dir nossas palavras. Não é um 
ano para sair falando verdades 
sem considerar as consequên-
cias, até porque estaremos re-
gidos por Vênus, planeta que 
simboliza elegância, modera-
ção nas palavras e empatia”, 
alertou.

Denny Heide apontou tam-
bém que é preciso pensar em 
estratégias locais, ou seja, ten-
tar mudar as coisas a partir 
da família. “A mudança que 
se quer no mundo começa em 
cada um de nós. Não adianta 
querer conquistar o Planeta 
Terra, se o seu quintal ainda 
está bagunçado”, disse. 

ECONOMIA E FINANÇAS
Segundo o terapeuta sen-

sitivo e astrólogo, 2021 será 
definitivamente um ano para o 
brasileiro pensar no próximo, 
principalmente porque esta-
remos muito focados no res-
tabelecimento da economia. 
“Mas existe a necessidade de 
ajudar as pessoas ao nosso re-
dor. Será obviamente um ano 
com a perda de muitas vidas. 
E o brasileiro será convidado 
a se transformar, a aprender 

com as adversidades, princi-
palmente pela quantidade de 
planetas que ocupam a Oita-
va Casa Astrológica do país, 
que se relaciona com morte e 
transformação”, acrescentou.

CARREIRAS
As carreiras já vêm sofren-

do em nosso País. É como se 
não houvesse progresso real e 
sim um crescimento ilusório. 
Desde que Netuno ingressou 
na Décima Casa Astrológica 
em meados de 2012. E só sai-
rá em 2026! “Até lá, será um 
momento de muito trabalho 
árduo”, pontuou.

POLÍTICA
Na política, temos um ano 

agitado, porque Plutão, que 
rege a vontade de ter poder, 
ainda está em conjunção com 
Saturno, o maléfico da Astro-
logia e Júpiter, o benéfico. “En-
tão, ainda acompanharemos 
momentos tensos, principal-
mente porque Plutão está em 
quadratura com Marte. O que 
significa a briga pelo poder, 
jogo sujo, quando oponentes 
vão até as últimas consequên-
cias”, destacou.

SAÚDE
Na área da saúde, o pro-

gresso será lento, já que Mer-
cúrio, regente dos médicos e 
dos cuidados, está em Capri-
córnio formando uma quadra-
tura com Marte. “O resultado? 
Muito esforço, processos len-
tos ou desgastantes. Em rela-
ção à pandemia, 2021 não será 
capaz de erradicá-la. Provavel-
mente ainda levaremos mais 
uns dois ou três anos para 
relaxar completamente e nos 
ver totalmente a salvo do ris-
co de contaminação. Embora 
o segundo semestre de 2021 
prometa ser mais brando que 
o primeiro”, ressaltou.

FAMÍLIA
As famílias precisarão se 

unir e agir racionalmente por-
que há a tendência a cometer 
excessos de todo o tipo, co-
meçando nas comemorações 
de Réveillon. “Cuidado com 
dívidas ou empréstimos. As 
finanças afetarão as emoções 
e será preciso evitar o drama. 
Por outro lado, as famílias que 
se unirem por um ideal terão 
mais chances de prosperar. Há 
um sentido de proteção entre 
os entes queridos. Porém, é 
preciso ter os pés no chão e 
evitar o excesso de otimismo”, 
completou.

AMOR
Segundo o terapeuta sen-

sitivo e astrólogo, as relações 
amorosas tendem a ficar estre-
mecidas, como já constatado 
em 2020 com o alto número 
de separações. Com Vênus em 
Sagitário, formando conjunção 
ao Nodo Sul Lunar, as pesso-
as sentirão um impulso maior 
de liberdade e será mais difícil 
manter relacionamentos aba-
lados. Os casais poderão pas-
sar por crises ou surgimento 
de relacionamentos paralelos 
ou casos extraconjugais, assim 
como as pessoas terão maior 
medo de se comprometer.

BEM-ESTAR
O brasileiro sentirá profun-

damente as mudanças no co-
tidiano e isso afetará a saúde 
mental de muitos. “Urano em 
conjunção com Lilith revela 
um certo sentimento de rebel-
dia e uma vontade grande de 
transformações. Mas ficará só 
na vontade, provavelmente 
as pessoas se sentirão presas 
e aborrecidas durante o ano. 
Os jovens vão ter dificuldade 
em seguir qualquer norma de 
isolamento ou proteção contra 
a covid-19. Esse movimento 
que já é notado hoje será exa-
cerbado até junho de 2021”, 
revelou. 

Astrologia traz previsões para o Brasil em 2021

A grande lição de 2021, principalmente para os 
brasileiros, será assumir responsabilidades

Denny Heide é terapeuta sensitivo e astrólogo 
do Portal Meu Astro

Na política, acompanharemos momentos tensos, 
mais briga pelo poder e jogo sujo
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O signo de Áries precisará encarar as pró-
prias limitações. Haverá um questionamento 
da sua capacidade e é preciso evitar o excesso 
de agressividade. Será um ano em que o aria-
no experimentará um certo medo e insegu-
rança. Como Marte está em domicílio, pode-se 
esperar força para superar as adversidades. 
Bom ano para paixões repentinas.

Touro

Touro vai experimentar um ano de mudan-
ças profundas. Estará mais impaciente, mais 
rebelde e mais teimoso do que de costume. 
Precisará evitar qualquer comportamento 
compulsivo ou excessos de todo o tipo. Po-
derá haver oscilação de peso corporal. Saúde 
pede cuidados. A família irá mexer com as 
emoções do nativo de Touro.

Gêmeos

É um ano que favorece quem é de Gêmeos. 
Porque será preciso investir uma certa dose 
de otimismo e de leveza. É preciso tratar as 
pessoas com gentileza e se dispor a ajudar 
quem estiver ao seu redor. Você estará mais 
emocional que de costume. Suas relações se-
rão muito importantes durante o ano. Ano de 
transformações profundas. Cuidado com o es-
tresse e o acúmulo de funções.

O signo do Caranguejo poderá ter alguma 
melhora financeira, ainda que discreta, mas 
as finanças irão flutuar durante o ano. O coti-
diano poderá estressar você. Será preciso uma 
dose extra de diplomacia. As suas relações 
estarão mais frias para o seu gosto. Risco de 
brigas e ciúmes.

Leão

Leão poderá descobrir uma nova paixão ou 
ideal. A dica é não repetir erros antigos e ma-
neirar na vaidade. O dinheiro pode ficar curto 
ou será o bastante apenas para pagar as con-
tas. Cuidado para não se iludir com ganhos fá-
ceis ou propostas que não irão se concretizar.

Virgem

Será um ano que pode revelar alguns con-
flitos amorosos. Haverá brigas e tentativas de 
controle da pessoa amada. A dica é investir 
na conversa amigável. Quem é comprometido 
poderá se ver em uma situação ilusória ou às 
voltas com relacionamentos extraconjugais. 
Será um ano de maior reclusão emocional. 
Virgem precisará de uns momentos de solidão 
para recarregar as baterias.

Será um ano bom para contatos e para 
cursos, mas será preciso evitar alguns erros 
como a dispersão e a dúvida. A família será 
super importante para você. No amor haverá 
um certo impulso para se apaixonar ou for-
malizar uniões. A dica é conversar aberta-
mente e evitar mágoas. Pessoas poderão sair 

chateadas de relações. A autoestima precisará 
de cuidados. Libra também terá vontade de 
conhecer gente nova. Para ganhar dinheiro, a 
dica é expandir os horizontes.

Escorpião

Precisará cuidar da saúde, principalmen-
te evitando situações arriscadas. Cuidado no 
trânsito. As finanças poderão melhorar caso 
você descubra onde está errando. No amor, há 
perigo de situações imprevistas, brigas e dis-
cussões. O ano pede por uma transformação 
profunda, a especialidade deste signo. Você 
precisará usar seu poder de expressão. Um 
curso ou aprendizado novo poderá lhe ajudar.

Sagitário

Você precisará fazer um exame de consci-
ência para abandonar antigos hábitos ruins. é 
um ano de comprometimento, de olhar para 
o outro, de preocupar-se com o bem-estar de 
quem vive ao seu lado ou se relaciona com 
você. O regente do ano, Vênus, estará na cons-
telação Sagittarius na hora da virada. E isso 
aumenta a responsabilidade de quem é deste 
signo. Então, valores como empatia, parceria, 
elegância e status estarão favorecidos. Cuida-
do, apenas, com a vaidade excessiva e a ma-
nipulação. Os conceitos de fidelidade precisa-
rão ser revistos. 

Capricórnio

É um ano para se comunicar de forma po-
derosa, mas não arrogante. Saturno já se foi 
dessa constelação, mas continua em domicílio 

em Aquário. Com a influência de Plutão e Mer-
cúrio, a dica é começar as mudanças pelo po-
der da palavra e isso também traz a responsa-
bilidade. Cuidado com aquilo que você pede. 
No trabalho, será preciso evitar disputas pelo 
poder e fofocas. Mas será um bom ano para 
desenvolver novas habilidades e mergulhar 
profundamente em qualquer assunto.

Aquário

Com a passagem de Júpiter para este sig-
no, teremos um reforço de sorte para nativos 
de Aquário. Pelo menos em tese. O fato é que 
será preciso mesclar o otimismo jupiteriano 
com a responsabilidade saturnina e, disto de-
penderá todo o ano dos aquarianos, até por-
que Saturno é o regente clássico deste signo. 
Também é um ano de manter as finanças sob 
vigilância e controle, pois não é hora de es-
banjar. Como Urano em Touro perde sua for-
ça, o momento é de mudanças não tão drásti-
cas. A conjunção com Lilith reforça o cuidado 
contra o excesso de rebeldia, uma das marcas 
do Signo.

Peixes

Júpiter ocupa a sua casa das dificuldades, 
mas, mesmo assim, é um momento bastante 
benéfico. A dica para os piscianos é olhar para 
o passado com o intuito de aprender e fazer 
melhores escolhas. Como Netuno, seu regente 
moderno está em domicílio, isso traz um pou-
co mais de sorte e positividade a quem é des-
te signo. Em um ano de Vênus, haverá muita 
sensibilidade. Portanto, utilize disso para se 
reinventar na área profissional e fazer esco-
lhas mais acertadas. Caso seja mal canalizada, 
essa sensibilidade deverá ser dosada para evi-
tar problemas. 

LIBRA
23/9 a 22/10

CÂNCER
21/6 a 21/7

ÁRIES
21/3 a 20/4

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

VIRGEM
23/8 a 22/9

GÊMEOS
21/5 a 20/6

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

LEÃO
22/7 a 22/8

TOURO
21/4 a 20/5

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1

PEIXES
20/2 a 20/3

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
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O que 2021 ensina para cada signo do Zodíaco
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