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OCORRÊNCIA

Polícia identifica
autor de roubos
a comércios
Com um trabalho integrado com a PM e a GCM, o delegado Weslley
Almeida prendeu um indivíduo que agia na cidade de Tietê

MELHORIAS - A Santa Casa de Misericórdia de Tietê anunciou, nesta semana, que inaugurou a nova
ala pediátrica, no setor que oferece leitos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios
e particular. Trata-se de um ambiente moderno e totalmente estruturado.
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Uma investigação da Polícia Civil de Tietê chegou até
K. I. C., um rapaz de 18 anos,
morador de Cerquilho. Ele
está sendo acusado de outros
roubos na cidade. De acordo

com a investigação, o acusado
adentrava ao estabelecimento
escolhido, anunciava o assalto
mediante ameaça, praticava
o roubo subtraindo dinheiro,
aparelhos celulares e demais

objetos e, em seguida, fugia
por transporte de aplicativo.
Nesta semana, o indivíduo foi
localizado no bairro São Francisco, em Cerquilho.
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EXCLUSIVA

SERVIÇOS PÚBLICOS

IMUNIZAÇÃO

Delegado
Weslley
concede
entrevista

Cerquilho
está entre
as 10
melhores

Prefeitura
de Tietê
lidera
vacinação

Na quarta, 30 de junho, em
entrevista ao jornal Nossa Folha, o novo delegado de Polícia
de Tietê, Weslley Almeida Cirineu, tratou sobre seu trabalho.
Mantendo a missão de agir na
defesa da sociedade e na preservação da ordem pública, ele
chegou ao município com o
intuito de realizar um trabalho
eficiente pela população.
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Cidades brasileiras que
oferecem serviços públicos de
qualidade à população foram
reconhecidas em uma nova
iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila, por meio do Prêmio
Band “Cidades Excelentes”.
De acordo com a Prefeitura, entre os 645 municípios,
Cerquilho ficou em 10º lugar.
Página 7

Conforme divulgado pela
Prefeitura, Tietê continua sendo a cidade da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS)
que mais vacina na corrida
contra a covid-19, segundo
dados oficiais publicados nos
Vacinômetros dos municípios
vizinhos, considerando o cenário da população entre 40
mil a 50 mil habitantes.
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Editorial

Agenda

Escolhas da vida!

CONCURSO Estão abertas
as inscrições para o concurso
de poemas do Festival Culturando de Literatura - Vila das
Artes 2021. Aberto a autores
do Brasil, distribuirá R$15 mil
em prêmios. Além de 10 textos
selecionados na categoria nacional, contará também com o
Prêmio “Manoel Novaes”, que
selecionará e premiará três
poemas de autores nascidos
ou residentes nos municípios
de Cerquilho, Tietê, Laranjal
Paulista, Jumirim e Porto Feliz.
O regulamento está disponível
no projetoculturando.com.br.

Vivemos a geração do “Eu”. É o que concluiu uma análise
que constatou declínio na participação cívica e preocupação
com os outros ao longo de quatro décadas, além de aumento
nos objetivos de vida do tipo “ganhar muito dinheiro”. É, a
Ciência confirma o que está evidente nas ruas. Na verdade,
tudo isso nunca foi muita novidade, infelizmente! Ao longo da
história, o que mais temos são exemplos não só de egoísmo,
soberba, maldade e arrogância, que cegam nossa sabedoria
e têm menos eficiência em equilibrar o caráter humano, mas
também de um mundo de incertezas, de cada um por si.
Por isso, a pergunta que não quer calar é: “será que as pessoas estão mesmo conscientes dessa realidade?” A verdade é
que, embora todos estejam cientes, em um grau ou outro, já
que não é uma questão de “abrir os olhos”, a maior questão
que fica é: “quem é capaz de fazer o que deve ser feito para
evitar o desastre que já podemos prever?”
Enquanto a resposta não chega, cadê os princípios que nos
ensinam a respeitar, tolerar, amparar, fazer uso da inteligência de forma construtiva, sem ódios ou desmoralizações? A
“tarefa” de rejeitar apenas o mal, sem rancores, ressentimentos ou raiva, não é algo tão fácil, mas precisa ser praticada
rapidamente, ainda que cada um tenha suas escolhas de vida,
cada um tenha as suas dificuldades e cada um tenha os seus
prazeres, objetivos e ideais.
Problema é que nem sempre encontramos alguém disposto
ou com ideais próximos aos nossos e aí é que entra uma dúvida: o que será do mundo se “todo mundo” desistir de “todo
mundo”? Com isso, será que não temos algo que motiva nossas mudanças? Talvez, o amor que sentimos pelo outro, talvez
a sequência de quedas que levamos da própria vida. Nossas
escolhas nos fazem e são elas que ditam o sucesso ou o fracasso das nossas vidas. Muitas vezes, erramos! Outras, acertamos. Outras nem mesmo tentamos. Tudo porque vivemos em
um mundo onde as pessoas não conseguem mais confiar nas
outras.
Ainda assim, vejamos as experiências negativas como reflexão, elas não existem para nos sentirmos um ser sem importância, mesmo porque até vermes e bactérias têm função.
Então, reflita, pois aquele que quer evoluir deve aceitar seu
momento ruim e imaginar a melhor forma de sair dali. Lembre-se: a calma atrai pensamentos coerentes e o pensamento
coerente atrai boas energias.
Reflexões à parte, vamos terminar esta semana pensando
que o maior bem da vida é o aprendizado com as circunstâncias não agradáveis, bem como as pessoas de bem que vamos
tendo ao longo da jornada chamada vida. Afinal, tudo são escolhas! A vida é feita delas e não tem como fugir disso! Mas,
lembre-se que, a cada vez que precisamos escolher um caminho,
há um propósito maior por trás. Logo, nossas decisões trilham
nossa vida e as escolhas podem mover nossos sonhos ou aprisionar nossos sentimentos. Pense bem antes de tomar uma decisão,
pois o seu futuro depende apenas de si mesmo!

PARA ENCERRAR
“A felicidade tem muitas filhas e filhos: o amor, a tranquilidade, a sabedoria, a alegria, a paciência, a tolerância, a solidariedade, o perdão, a perseverança, o domínio próprio, a bondade, a autoestima. Se você maltratar alguns dos seus membros,
tem grande chance de perder a família toda” - Augusto Cury.

LIVE 1 Hoje, 2 de julho, a
partir das 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram, a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, fará uma
live com o ator e produtor
cultural Pablo Civitella. Neste
bate-papo, ele contará como se
reinventou profissionalmente
nesta pandemia e como tem
auxiliado os artistas através
das leis de incentivos. Além
disso, apresentará as recentes
ações do Projeto Culturando,
viabilizadas com recursos das
leis de incentivo ou editais de
Cultura, assim como a realização do Festival de Literatura
em Jumirim.

Bicadinhas da semana
(PF) poderão votar. Neste ano,
as eleições serão realizadas
pelo site votacreci.com.br.
LIVE 3 O psicólogo especializado em atendimento infantil, terapeuta e facilitador
em Constelação Sistêmica,
Paulo Lima, chega para uma
live com a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, na quarta,
7 de julho, às 20 horas, no @
damanarodrigues no Instagram. Ao vivo, ele contará sobre seu trabalho e abordará
temas ligados à Psicoterapia
Infantil, esclarecendo dúvidas,
além de falar sobre constelação familiar em crianças tratando sobre o amor que adoece os pequenos.
ARRAIÁ JULINO Em Cerquilho, na sexta e sábado, 16
e 17 de julho, a Paróquia São
José promove Festa Julina em
formato drive-thru. No cardápio haverá cachorro-quente,
lanche de pernil, espetinho de
churrasco, pastel, sopa de milho, cuscuz mole, porção de polenta, além de doces, quentão,
vinho quente e conhaque. Os
tickets de retiradas devem ser
comprados antecipadamente
na secretaria da igreja. Informe-se pelo (15)3284-4809.

LIVE 2 Na segunda, 5 de
julho, às 20 horas, o professor
Arrovani Luiz Fonseca entrará em uma live com a jornalista do Nossa Folha e criadora
de conteúdo, Damana Rodrigues, no @damanarodrigues
no Instagram. Nesta conversa
ao vivo, o educador vai recordar dos principais momentos
da sua vida e, ainda, falará sobre os fatos que marcaram a
sua trajetória profissional.

FEIJOADA BENEFICENTE
O Lions Club de Cerquilho realiza no domingo, 25 de julho,
das 11h30 às 14h30, Feijoada
Beneficente em prol do Lar São
José, em formato drive-thru. A
adesão custa R$30 e inclui a
porção de arroz, couve e farofa. O endereço é avenida Lions
Club, 513, no bairro Parque
das Árvores. Outras informações podem ser obtidas pelo
telefone (15)99804-5156.

CRECI-SP Na quarta, 7 de
julho, serão realizadas as eleições para a escolha dos representantes que estarão à frente
do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-SP),
no triênio compreendido entre
1º de janeiro de 2022 a 31 de
dezembro de 2024. Pelas regras, somente Pessoas Físicas

AJUDE A Feijoada Solidária Drive-thru em prol do bebê
Gustavo Henrique, portador
da Síndrome de Menkes, será
no domingo, 1º de agosto, a
partir das 11 horas, no barracão São Francisco, no bairro
Cohab, em Tietê. O combo custa R$50 e pode ser adquirido
pelo (15)99654-0595.

TIME DE PESO As más línguas comentaram que os atletas do
Agora Eu “se” Consagro Futebol Clube vão deixar o futebol de
lado para formar uma equipe de lutadores de sumô. Ainda segundo as más línguas, juntando todos os atletas, somam-se mais
de duas toneladas nesta pandemia.
CONSULTORIA Os fofoqueiros de plantão souberam que
Édie “Salim” Honório, o homem mais econômico da rua Professor
Francisco Assis Madeira, vai prestar consultoria financeira para
quem estiver a fim de economizar no dia a dia. Aliás, segundo os
fofoqueiros, suas ideias de economia são geniais e práticas.
THE VOICE As borboletas do jardim contaram que Olga Camargo (Tito) vai se inscrever no programa The Voice 2022, com
a música Galopeira. Vai ser um sucesso de audiência! Torcida
ela já tem de sobra!
FÉRIAS DOS SONHOS Os fofoqueiros de plantão comentaram que, nesta pandemia, Diva Moraes tem sonhado que voltou,
em merecidas férias para o litoral paulista, só para reencontrar a
atriz global Bruna Marquezine por lá. Verdade, Diva?
MODELÃO As más línguas comentaram que, depois das recentes fotos no WhatsApp e nas redes sociais, Wilson Dal Coleto, artisticamente conhecido como Pizombo, da Nova Cultura,
passou ser conhecido como modelão da terceira idade. Será que
alguma ótica vai convidá-lo para ser galã-propaganda?
VINHO DA CASA Os fofoqueiros de plantão disseram que
Humberto Luís Marques passou a ser conhecido como o Rei do
Vinho de Tietê. Será que o jornalista vai abandonar a profissão e
se tornar um sommelier?
SEM PÉROLAS As más línguas desconfiam que Paulinho Marteline esteja vivendo um momento de retiro espiritual ou mês sabático. Tudo porque o homem não tem filosofado nem postado
suas famosas “pérolas” no Facebook. O que houve com Paulinho?
GAROTO DO TEMPO Espalharam por aí que depois de ser
considerado o Homem-Drone, Adriano Bocão tem feito muito sucesso no WhatsApp como Garoto do Tempo. De acordo com as
más línguas, Bocão só envia informações sobre o tempo!
FÃ DE CARTEIRINHA Espalharam por aí que Usiel Gomes
de Almeida, morador do bairro Jardim da Serra, em Tietê, é leitor assíduo deste semanário, principalmente das piadas de Édie
Honório.
SAUDADES As borboletas do jardim disseram que Laércio Foresto, do Clube e Pesqueiro Dema Foresto, não é mais o mesmo
depois que os Acústicos da Nova Regional acabaram. Ele era fã
número um dos eventos da emissora!
CUIDADOR As más línguas disseram que o corintiano Cláudio Bete, deveria ser contratado para ser cuidador de cães e gatos, mas há quem diga que, na verdade, são aos animais que precisam cuidar da “cabeça avoada” de Bete. É isso mesmo, Bete? A
palavra é sua!
ELOGIOS A leitora assídua deste semanário, Silvia Maria Alves de Almeida, diretamente de São Paulo, rendeu muitos elogios
ao jornal Nossa Folha, novamente em formato físico. Todos ficaram gratos pela consideração e incentivo!

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE

SÁBADO: 3 de julho
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SANTA TERESINHA: sábado às 16 e às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SANTO ANTONIO E N. SRA. DE FÁTIMA: 19h30
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 4 de julho
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
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.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA
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MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado
às 19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.
NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
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Porém, atingindo esta capacidade permitida, a entrada é
interrompida.
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OCORRÊNCIAS

Polícia Civil identifica autor de roubos a comércios
Com um trabalho integrado com a Polícia Militar, o delegado Weslley Almeida prendeu um indivíduo que agia na cidade de Tietê
Em Tietê, na terça, 29 de
junho, após o Centro de Operações da Polícia Militar do
Estado de São Paulo (Copom)
comunicar um roubo a uma
loja na rua Professor Francisco Assis Madeira, no Centro,
a PM realizou patrulhamento
para localizar um indivíduoque, após efetuar um roubo,
se evadiu do estabelecimento
comercial com transporte de
um carro de aplicativo.
Segundo investigação da
Polícia Civil, o acusado é K. I.
C., um rapaz de 18 anos e morador de Cerquilho. Ele está
sendo acusado de outros roubos. Ainda segundo a investigação, o indivíduo adentrava
ao estabelecimento escolhido,
anunciava o assalto mediante
ameaça, praticava o roubo subtraindo dinheiro, aparelhos celulares e demais objetos e, em
seguida, fugia por transporte
de carro de aplicativo.
Diante dos fatos, o delegado Weslley Almeida e policiais
civis, apoiados pela Guarda
Civil Municipal (GCM), de Cer-

quilho, seguiram para a cidade
vizinha e, na rua Aparecida Alves Zuliani, no bairro São Francisco, localizaram o indivíduo
com os aparelhos celulares,
resultado do delito praticado.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, K. I. C. é acusado de
também roubar uma mercearia na avenida Brasil, no Jardim Bonanza, além de outro
estabelecimento comercial na
rua Vila Nova, no São Pedro, e
na avenida dos Ypês, no bairro
Paraíso. Todas essas ações no
mês de junho.
Conforme informou a Polícia Civil, o acusado foi conduzido à Delegacia de Tietê e lá
permaneceu à disposição da
justiça por crime de furto.
FURTO - Também em Tietê,
na noite da terça, 29 de junho,
a viatura da PM foi acionada,
via Copom, para o atendimento de uma ocorrência de furto
a uma farmácia. No local, os
policiais militares constataram
a porta de vidro estourada, o
alarme disparado e, no chão,
encontraram um machado uti-

Divulgação PMT

Em Tietê, a PM prendeu um indivíduo em flagrante
por tentativa de estelionato e adulteração veicular
lizado para quebrar a porta de
vidro.
Iniciado o patrulhamento
pelas imediações, foi abordado um indivíduo com as mesmas características informadas pelas denúncias. Durante
a busca pessoal, em posse do
indivíduo estavam uma faca
de cozinha, uma cartela de

dipirona, uma chave de gaveta, uma camiseta na cor cinza,
uma moeda de 10 centavos e
um celular de cor branca, com
a foto da farmácia na tela do
aparelho.
Diante dos fatos, a PM entrou em contato com o proprietário do estabelecimento,
que compareceu ao local e

relatou a falta de um celular
utilizado pela farmácia. Posteriormente, o indivíduo foi conduzido à Delegacia e lá permaneceu à disposição da Justiça
por crime de furto.
GOLPE - Em Tietê, na quinta, 24 de junho, policiais militares prenderam um indivíduo
em flagrante por tentativa de
estelionato e adulteração veicular. Na oportunidade, a equipe da PM foi acionada para
averiguar um possível golpe
de retenção e clonagem de cartão de crédito.
Por meio de denúncia, a vítima informou ter recibo uma
ligação suspeita do banco relatando que a agência enviaria
um motoboy para retirada do
cartão. A PM se deslocou até
o local e abordou o suspeito.
Com o acusado nada de ilícito
foi encontrado e, ao verificar
a motocicleta, os policiais militares identificaram adulteração na placa e no chassi.
De acordo com a a PM, o
indivíduo confessou ter recebido a quantia de R$150 para

se deslocar de São Paulo até a
cidade de Tietê para retirar o
cartão. Diante da materialidade, o autor precisou ser conduzido à Delegacia de Polícia,
onde permaneceu à disposição
da Justiça pelo crime de tentativa de estelionato e adulteração veicular.
ROUBO - Também em Tietê, na madrugada de ontem,
1º de julho, após alerta do Copom sobre um roubo ocorrido
a um posto de combustível no
município de Tietê, equipes da
Polícia Militar, em posse das
características do indivíduo e
de seu percurso, intensificaram o patrulhamento no local
e o localizaram.
Realizada a abordagem e
durante a busca pessoal, a PM
encontrou uma quantia em dinheiro e a faca utilizada para
cometer o crime. O indivíduo
foi conduzido à Delegacia de
Polícia, onde acabou reconhecido pela vítima como o autor
do roubo. Diante dos fatos, o
indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

ENTREVISTA

Delegado pretende aproximar a população da Polícia Civil
Na quarta, 30 de junho, em
entrevista ao jornal Nossa Folha, o novo delegado de Polícia
de Tietê, Weslley Almeida Cirineu, tratou sobre seu trabalho.
Mantendo a missão de agir na
defesa da sociedade e na preservação da ordem pública, o
delegado já chegou ao município com o intuito de trazer
mais segurança para a população. “Meu objetivo é criar um
ambiente de trabalho cada vez
melhor, visando aumentar a
boa eficiência de todos os policiais e servidores da Delegacia.
O aumento na resolução de
crimes é a pauta que iremos
buscar, insistentemente, para
trazer mais segurança aos tieteenses”, disse Weslley Almeida.
Vale lembrar que o delegado de Polícia é o responsável
por presidir a investigação criminal, bem como coordenar
a equipe policial da Delegacia

em que trabalha, sendo considerado um cargo jurídico e
de diligência da Polícia Civil.
Além disso, a missão da Polícia Civil é exercer as funções
de Polícia Judiciária e a investigação criminal, como instituição permanente, essencial
à Justiça e à Segurança Pública, promovendo a solução ou
composição de conflitos e garantindo o bem-estar coletivo
e o respeito à dignidade da
pessoa humana.
Inspirado por um professor de Direito Penal da faculdade, Weslley Almeida contou
como decidiu que seu futuro
seria trabalhar na Polícia Civil.
Perguntado sobre seu perfil,
ele revelou: “sou um profissional cordial, pacificador, dinâmico, ético, honesto, além de
um investigador imparcial”.
Sobre seus objetivos e
como tem buscado construir o
relacionamento com a equipe

Damana Rodrigues

Delegado Weslley Almeida escolheu Tietê
na Delegacia de Polícia e a população local, Weslley Almeida
destacou que, em Tietê, seu
papel será o de se dedicar bastante ao trabalho no sentido
de reduzir, ainda mais, os ín-

dices de criminalidade, assim
como ser acessível e, por meio
de bastante diálogo e união,
trazer a população para o lado
da Polícia Civil”.
De acordo com o novo de-

legado, embora Tietê tenha
índices considerados dentro
da normalidade, desde sua
chegada à cidade a resolução
de casos cresceu graças a um
trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar e a Guarda
Civil Municipal (GCM). “Ultimamente, em Tietê, os crimes cibernéticos aumentaram muito
em razão da pandemia e são
os mais registrados, seguidos
pelos furtos e roubos”.
Em relação ao seu posicionamento referente ao caso
“Lázaro Barbosa”, Weslley Almeida acredita que, quando
um bandido coloca em risco
vidas, qualquer ação será considerada legítima defesa. “No
caso dele, considerando todas
as suas habilidades e a dificuldade em localizá-lo, entendo
que os agentes de segurança
agiram como deveriam dentro
do cenário existente naquela operação. Lázaro Barbosa

não era um serial killer, mas
um criminoso com traços de
psicopata, latrocida e estuprador”, completou.
HISTÓRICO - Weslley Almeida Cirineu é nascido em 6
de novembro de 1991, em Angatuba, mas sempre viveu em
Itapetininga. É filho de Silvia
Pompeu Almeida e Claudio Rolim de Medeiros Cirineu e tem
uma irmã.
Formado em Comércio
Exterior, já tendo trabalho
nos Estados Unidos, também
possui Graduação em Direito,
além de Pós-Graduação em Direito Penal e em Direito Constitucional. Fez estágio na Defensoria Pública do Estado de
São Paulo e, depois de aprovado em concurso prestado em
2017, obtendo a trigésima colocação entre 230 aprovados,
escolheu Tietê, que é a sua primeira cidade de trabalho como
delegado de Polícia.

CONSCIENTIZAÇÃO

“OPERAÇÃO CORTA FOGO”

TARIFAS

Grupamento de Bombeiros
realiza carreata nesta sexta

Brigadistas e Defesa Civil
participam de treinamento

Pedágios paulistas passam a
ter aumento de 8,05%

Divulgação GB

Na última semana, o sargento Daniel Fernandes e o
comandante do Corpo de
Bombeiros de Tietê 1º sargento Marcos Rogério Bezerra ministraram o curso “Operação
Corta Fogo 2021, direcionado
para brigadistas e para a Defesa Civil de Tietê e Cerquilho.
Segundo Ângelo Benedito
Azoli, responsável pela Defesa
Civil de Tietê, o curso teve aulas teóricas e práticas.
O secretário municipal de
Segurança e Trânsito, Nilson
Bertola, destacou a relevância
da formação oferecida pelo
Corpo de Bombeiros, e afir-

mou que tal treinamento foi
de imprescindível apoio para
resguardar a segurança da população em ações que preservarão a vida e a natureza.
“A imprevisibilidade de um
incêndio ou de qualquer explosão pode ceifar vidas de pessoas e de animais, assim como,
pode destruir todo um ecossistema. Portanto, como sempre alerta o prefeito Vlamir
Sandei (PSDB), temos que estar
tecnicamente preparados para
atuar nessas situações, até a
chegada do socorro dos bombeiros, completou o secretário
Nilson Bertola.

BANDEIRA VERMELHA

Neste “Dia do Bombeiro
Brasileiro”, o 15º Grupamento
de Bombeiros realizará nesta
sexta, 2 de julho, às 11 horas,
carreata em 20 municípios
pertencentes aos cinco Subgrupamentos de Bombeiros,
entre eles, Tietê.
Segundo divulgado, o objetivo desta iniciativa é o de
educar e, ainda, produzir mudanças de comportamento
sobre os riscos dos incêndios
em coberturas vegetais, fogo
em lixo, dentre outros, tendo
como agravantes as doenças
respiratórias, que são potencializadas neste período de
estiagem, levando, inclusive,
em consideração, a associação

destas com o agravamento de
problemas respiratórios ocasionados pela covid-19.
Hoje a grande preocupação
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo são as queimadas e o
consequente agravamento das
enfermidades causadas por
inalação de fumaça.
VOCÊ SABIA - Criado em
setembro de 2005 e com prazo
indeterminado, o Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do
Médio Tietê foi uma iniciativa
de cooperação intermunicipal
formada por Tietê, Cerquilho,
Jumirim e Laranjal Paulista,
bem como o Comando Regional do Corpo de Bombeiros.

Novo reajuste deve aumentar
conta de luz em 5,5%
A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) aprovou na terça, 29 de junho, o
reajuste na bandeira tarifária
vermelha patamar 2 - cobrança adicional aplicada às contas de luz realizada quando
aumenta o custo de produção
de energia. A cobrança extra
passou de R$6,24 para R$ 9,49
a cada 100 kWh consumidos alta de 52%.
O reajuste contrariou a
área técnica da agência, que
havia recomendado uma alta
maior na bandeira vermelha
2, de R$ 11,50 a cada 100 kWh
consumidos, de forma a equili-

brar a alta de custo da geração
de energia.
O novo valor para a bandeira tarifária vermelha patamar
2 começa a valer em julho. A
previsão é a de que a bandeira
permaneça acionada até novembro, segundo a Aneel.
Outras bandeiras também
sofreram reajustes, são elas
(por 100 kWh consumidos):
• Bandeira amarela - passou de R$ 1,34 para R$ 1,874
por 100 kWh consumidos; e
• Bandeira vermelha 1 passou de R$ 4,16 para R$
3,971 por 100 kWh consumidos.

Arquivo Nossa Folha

Quem trafega pelas rodovias do Estado
de São Paulo deve preparar o bolso
Desde quinta, 1º de julho,
as tarifas de pedágio em todo
o Estado de São Paulo sofreram aumento de 8,05%. A autorização da Agência Reguladora de Transporte (Artesp)
para o reajuste foi publicada
no Diário Oficial da sexta, 25
de junho.
Sofreram o aumento na
data as rodovias administradas pelas 17 concessionárias
pertencentes às três primeiras
etapas do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado
de São Paulo. Entre elas, estão
a AB Colinas e a Rodovias do
Tietê.
Na Região Metropolitana de
Sorocaba (RMS), por exemplo,
as tarifas dos pedágios passam a ter os seguintes valores:
km 12,5 da rodovia José Ermírio de Moras (Castelinho), de

R$6,80 para R$7,40; km 46,5
da Raposo Tavares (São Roque), de R$9,60 para R$10,40;
e km 74 da Castelo Branco
(Itu), de R$12 para R$13.
Ainda na RMS, as tarifas de
pedágio também têm novos
valores: no km 111 da Rodovia Castello Branco (Boituva),
de R$10 o valor passou para
R$10,80; no km 136,7 da Marechal Rondon (Porto Feliz),
de R$7,90 para R$8,60; no
km 133,9 na Antônio Romano Schincariol (Itapetininga), a
tarifa era de R$11,40 e passa
ser R$12,30 e, no km 58,6 da
rodovia Cornélio Pires (Salto),
o valor chegou a R$11,10.
De acordo com a Artesp, o
reajuste foi baseado na correção da inflação pelo indicador
econômico IPCA, entre junho
de 2020 e maio de 2021.
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RECOMENDAÇÃO

Poupatempo alerta sobre agendamento de serviços
De acordo com levantamento, cerca de 30% dos usuários que agendam não comparecem ao atendimento nas unidades do programa
Durante o período de restrições impostas pela pandemia
do coronavírus, o Poupatempo tem empenhado esforços
para manter o atendimento ao
público, seja com a ampliação
dos serviços digitais ou mesmo com o funcionamento das
unidades, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo.
Para que isso seja possível,
algumas medidas devem ser
respeitadas, entre as quais estão a diminuição na capacidade e circulação de pessoas no
interior dos postos, a oferta
de serviços que ainda não estejam disponíveis no portal e
aplicativo do programa, priorizando aqueles serviços que
necessitam ser feitos pessoalmente, como a emissão do RG,
transferência interestadual e
mudança na característica dos
veículos, e a necessidade de
agendamento de data e horário para ser atendido. Por isso,
o Poupatempo solicita aos cidadãos a cancelarem o agendamento sempre que não puderem comparecer ao horário
marcado.
Assim como para realizar
um agendamento, o cancelamento do atendimento também é muito simples e rápido
pelos canais digitais. Basta o

Divulgação

Poupatempo de Tatuí faz agendamento
para serviços presenciais
usuário acessar sua conta no
portalpoupatempo.sp.gov.br
ou no App Poupatempo Digital, clicar em ‘Meus Agendamentos’ e, em seguida, na
opção ‘Excluir Agendamento’.
Atualmente, cerca de 30%
dos que agendam não comparecem às unidades. Pensando
em facilitar cada vez mais a
vida da população, o Poupatempo também oferece no
portal cartilhas com orientações sobre os serviços mais
solicitados, inclusive com

o passo a passo para quem
deseja agendar ou cancelar
um atendimento. Quem preferir, também pode acessar
no portal e na página do programa no Youtube (youtube.
com/poupatemposp) vídeos
tutoriais de como concluir
diversos atendimentos pela
internet.
Com o início da pandemia,
em março do ano passado, a
Prodesp, empresa de Tecnologia do Estado que administra o Poupatempo, acelerou o

processo de digitalização dos
serviços para melhor atender
a população. Já são 137 opções e até o fim deste ano, o
objetivo é chegar a 180 serviços digitais e a mais de 240
em 2022.
Atualmente, cerca de 80%
dos atendimentos do Poupatempo são online. Entre
os mais procurados, estão a
pesquisa de pontuação, habilitação, licenciamento, as
funcionalidades da vacinação
contra a covid-19, além da
emissão do atestado de antecedentes criminais, consulta
de IPVA, entre outros. Tudo
feito pelo portalpoupatempo.
sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de
autoatendimento.
Vale lembrar que o Poupatempo adotou as regras sanitárias para a retomada das
atividades e segue os atendimentos com a capacidade reduzida, priorizando serviços
que necessitam da presença
do cidadão, como solicitação
do RG e da primeira habilitação, por exemplo.
O Poupatempo de Tatuí,
por exemplo, realiza agendamentos de serviços presenciais, no entanto, é necessário
marcar hora.

PROGRAMAÇÃO

Sesc Piracicaba divulga
programação online
O Sesc Piracicaba segue
com ações realizadas em
ambiente virtual como exibições de parcerias de músicos
locais, esquetes circenses,
transmissões semanais com
aulas esportivas, oficinas e
cursos. A programação completa de julho pode ser conferida pelo: http://bit.ly/sescjulho2021.
Entre os destaques deste
mês estão:
ARTES VISUAIS 1 - A visitação da Bienal Naïfs do Brasil - Tour Virtual 360º segue
até 25 de julho. Agende sua
visita presencial ou faça um
tour virtual pela exposição
em sescsp.org.br/bienalnaifs.
ARTES VISUAIS 2 - A
importância estética da xilogravura para a literatura de
cordel; Renda Nhanduti; Desenho Método Rafi – para o
público dos 12 aos 19 anos.
OFICINAS - Para todas
elas, as inscrições devem ser
feitas em inscricoes.sescsp.
org.br. Importante: inscre-

va-se somente na certeza da
participação.
TECNOLOGIAS E ARTES
- Construindo um Caxixi;
Construindo um berimbau;
Ilustração Botânica a Lápis;
Necessaire Moderna; Sacola
de Brincar; e o papel do currículo no meio digital.
CINEMA - Imagens Proibidas - História do cinema e da
censura.
LITERATURA - Encontros
ao redor do humor na Literatura para idosos com experiências de meditação; ExperimentaSons; e leitura online.
Estes encontros são realizados no Microsoft Teams ou
Zoom. Para participar, é preciso que ter um perfil nessas
plataformas.
O Sesc informa o link da
reunião de cada atividade nos
materiais de divulgação nas
redes sociais. As transmissões ao vivo também ocorrem
pelo youtube.com/sescpiracicaba. Mais informações, acesse sescsp.org.br/sobreosesc.

FALECIMENTOS
MOACIR DOMINGOS MÓDOLO
Faleceu em Piracicaba, em 25 de junho, Moacir Domingos Modolo aos 80 anos. Falecido era casado com Lourdes Campi Módolo e deixou os filhos Marcelo, João Moacir, João Roberto, Maria
Aparecida, Nelson e Maria de Lourde, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado
em jazigo da família.
THEREZA PARDUCCI GIOVANETTI
Faleceu em Sorocaba, em 26 de junho, Thereza Parducci Giovanetti aos 91 anos. Falecida era viúva de Ansano Giovanetti e
deixou os filhos Cláudio Luiz, André Luiz e Ricardo Luiz, falecidos, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado
em jazigo da família.
ENEDINO FRANCISCO DE PAULA
Faleceu em Cerquilho, em 30 de junho, Enedino Francisco
de Paula aos 89 anos. Falecido deixou os filhos Ana Nilde, Maria
Aparecida, Almica e Adenilton, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

ASSINE E ANUNCIE
(15)3282-5133

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem a todos pelas manifestações de pesar recebidas e aos que compareceram aos
funerais.

FALECIMENTOS
DANIEL COSTA
Faleceu em Cerquilho, em 23 de junho, Daniel Costa aos 75
anos. Falecido era divorciado de Margarida Costa e deixou demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
FRANCISCO MANOEL LOPES
Faleceu em São Paulo, em 23 de junho, Francisco Manoel Lopes aos 83 anos. Falecido era viúvo de Loeni Mariano Lopes e
deixou os filhas Cristiane e Daniele, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sendo sepultado em jazigo da família.
VALDEVINA FELIPE DOS SANTOS SALES
Faleceu em Sorocaba, em 24 de junho, Valdevina Felipe dos
Santos Sales aos 78 anos. Falecida era viúva de José Sales e deixou os filhos Marcos e Marta, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA LUIZA DOS SANTOS CRUZ
Faleceu em Cerquilho, em 25 de junho, Maria Luiza dos Santos Cruz aos 50 anos. Falecida deixou os filhos Milene, Matheus,
Anieli e Mirian (in memoriam), além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA BATISTELLA TIRABASSI
Faleceu em Cerquilho, em 25 de junho, Maria Batistella Tirabassi aos 83 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Valdecir,
Afonso, Elizabete, Márcia e Roberto, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
EUNICE FERNANDES DOS SANTOS
Faleceu em Piracicaba, em 26 de junho, Eunice Fernandes
dos Santos aos 41 anos. Falecida era viúva de Washington Cruz
e deixou os filhos Breno e Jorge, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ANTONIO HERCULANO DE ALMEIDA
Faleceu em Conchas, em 26 de junho, Antonio Herculano de
Almeida aos 85 anos. Falecido era viúvo de Idine Maria Merlin de
Almeida e deixou os filhos João, Luiz Carlos, Maria Rosa, Divani
de Fátima e Virginia, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sendo sepultado em jazigo da família.
ALESSANDRO CAMPOS FERRAZ

Faleceu em Cerquilho, em 26 de junho, Alessandro Campos
Ferraz aos 45 anos. Falecido era casado com Renata Aparecida
Ribeiro Henriques e deixou as filhas Isabela e Sophia, além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório do Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
ORESTES BENEDICTO MESCOLOTO
Faleceu em Cerquilho, em 27 de junho, Orestes Benedicto
Mescoloto aos 85 anos. Falecido era casado com Irene Foltran
Mescoloto e deixou a filha Deise, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
JOSÉ ELIAS LEITE
Faleceu em Cerquilho, em 27 de junho, José Elias Leite aos 74
anos. Falecido era casado com Maria de Lourdes Polastri e deixou
os filhos Paulo e Ana Paula, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
LEONARDO DAL POZZO DE ALMEIDA
Faleceu em Cerquilho, em 27 de junho, Leonardo Dal Pozzo
de Almeida aos 90 anos. Falecido era casado com Maria Terezinha Módolo de Almeida e deixou os filhos Eli Joel e Adriana, além
de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório do Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden de
Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
ADELAIDE CALDANA GASPAR
Faleceu em Cerquilho, em 27 de junho, Adelaide Caldana Gaspar aos 83 anos. Falecida era viúva de Antonio Gaspar e deixou
os filhos José e Antonio, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório do Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
APARECIDA DOS SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em 27 de junho, Aparecida dos Santos
aos 70 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Fernando Aparecido e Anderson, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ALAÍDE TEDESCHI SÔNEGO
Faleceu em Cerquilho, em 27 de junho, Alaíde Tedeschi Sônego aos 89 anos. Falecida deixou os filhos Orides, Roberto, Maria
Leonides e José Valdir, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerqui-

lho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
SUELI FIOCHI
Faleceu em São Paulo, em 29 de junho, Sueli Fiochi aos 56
anos. Falecida era solteira e deixou as filhas Luana e Vanessa,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
LICIO BERNARDO DINIZ
Faleceu em Sorocaba, em 29 de junho, Licio Bernardo Diniz
aos 74 anos. Falecido era casado com Rosa Lina Diniz e deixou
os filhos Odair, Olair, Carlos, Claudinei, Claudemir, Edilaine e
Sérgio, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br
Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP
Telefones: (15) 3282-3744
3285-1960 . 99658-0967

Compra, Venda e Locação
LOCAÇÃO CASAS, APARTAMENTOS E
SALAS COMERCIAIS EM TIETÊ:
l Casa no Jardim da Serra - 3 dormitórios,
sendo 1 suite, 2 banheiros sociais, 1 cozinha
interna e 1 externa, sala de estar e sala de
jantar, lavanderia interna e externa e garagem
para 2 carros cobertos, com portão eletrônico.
R$1.350 aluguel + IPTU R$50 = R$1.400.
l Casa no Paraíso - 3 dormitórios, 1 banheiro
social, sala, cozinha e lavanderia. Garagem
para 2 carros cobertos.
Valor da locação: R$900 total.
l Casa na Caixa d’Água - 2 dormitórios, 1
banheiro social, sala, cozinha, quintal com
edicula, com 1 dormitório e banheiro e área de
serviço. Garagem para 2 carros.
Valor da locação: R$1.350 + IPTU.
l Sala Comercial no Centro - Em frente ao
fórum e ao lado da OAB, com excelente localização. Prédio com 6 salas comercias no piso
superior, recepção, 2 salas de espera, cozinha
e 2 banheiros sociais. 2 salas disponíveis no
valor de R$600 a R$700 (varia conforme tamanho da sala).
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa na Vila São Geraldo - 2 dormitórios,
sala de tv e jantar, cozinha,1 banheiro social,
quintal com árvores frutíferas garagem coberta para 1 carro. No fundo tem 1 dormitório
grande e 1 banheiro social. Disponível para
venda no valor de R$260 mil.
l Apartamento em Boituva - Única oportunidade - Próximo a Padaria, Portal dos Pássaros com 2 dormitórios, sendo os dois suítes,
com ar condicionado e uma varanda entre
um quarto, sala, cozinha americana, área de
serviço, lavabo e garagem para 1 carro com
portão automático.
OBS: São 4 aptos. porém dois no piso superior e dois no piso inferior - Este é no piso
inferior. Disponível para venda no valor de
R$215 mil.
l Casa no Residencial Villar - Tiro de Guerra
- condomínio fechado. Acomodações: 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro social, sala,
cozinha com coifa , forno e fogão. Garagem
para 2 carros cobertos e área de serviço. Aceita financiamento. Disponível para venda no
valor de R$250 mil.
l Chácara no Shangri-lá - 3 dormitórios, 2
banheiros, sala de jantar e estar e cozinha
com copa. Casa com varanda, área de churrasqueira, piscina, casa de caseiro e caramanchão e garagem para 03 carros cobertos. Disponível para venda no valor de R$330 mil.
l Casa Jardim Bonanza - A casa tem 2 dormitórios, 1 banheiro social, lavanderia, sala e
cozinha conjugada e garagem para 3 carros,
sendo 1 coberto. O barracão tem 1 banheiro
social, cozinha, escritório e salão. Disponível
para venda no valor de R$590 mil.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA

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.

5

IMÓVEIS À VENDA
l Casas no Bonanza.
l Casas no Centro.
l Lotes no Clube de Campo.
l Lote em Condomínio.
l Lotes no Bonanza.
l Lotes na FAIT (vários).
l 22.000m² e 7.500m² de
galpão em Tietê.
TODOS COM PREÇOS ESPECIAIS

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.
MASCULINO: Marceneiro / Motorista de
Caminhão / Mecânico de Manutenção / Auxiliar de Produção / Serviços Gerais / Área Administrativa / Expedição.
FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP
/ Compras / Financeiro / Área Fiscal / Assistente de T.I. / Área Comercial / Expedição /
Gerente Financeiro / Fiscal.

SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

SERVIÇO
OFEREÇO-ME

Para lavar, passar e limpar roupas de fábrica.
Interessados entrar em contato com Simone pelos telefones
(15)3282-4635 ou 99754-7196. Possuo referência.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Aposentados por invalidez
têm direito a adicional
Divulgação

No artigo de hoje, abordo
sobre um direito devido aos
aposentados por invalidez.
Portanto, confira se é o seu
caso ou de alguém que você
conheça, até porque existem
alguns requisitos que precisam ser preenchidos.
A legislação previdenciária prevê o direito do adicional de 25% aos aposentados
por invalidez que necessitam de ajuda de terceiros
para realizar as atividades
cotidianas. Contudo, se discutia no Supremo Tribunal
Federal (STF) a possibilidade
de se estender essa majoração do adicional para outras espécies de benefícios, ou seja,
para os aposentados por tempo de contribuição, por idade, entre outros, desde que necessitados da ajuda de terceiros.
Ocorre que o STF decidiu que somente os aposentados por
invalidez têm esse direito, por isso, explicarei qual o procedimento necessário para solicitar esse acréscimo ao benefício de
forma administrativa.
COMO SOLICITAR O ADICIONAL DE 25%?
O adicional pode ser concedido pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), porém, esse pedido exige que
o segurado seja avaliado pelo médico perito a fim de que seja
constado que o mesmo não consegue fazer suas atividades diárias sozinho.
QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS?
O segurado deverá acessar o portal do INSS, requerer o benefício de forma virtual, juntando seus documentos pessoais,
bem como os laudos médicos que comprovem a incapacidade, e
aguardar a data que será agendada para a perícia médica,
Atenção! Caso o benefício seja indeferido pelo INSS, o segurado poderá requerer, judicialmente.
Em caso de dúvidas, consulte um advogado ou advogada
especialista em Direito Previdenciário da sua confiança.
Geruza Flávia dos Santos é advogada, especialista
em Direito Previdenciário (OAB/SP 266.012)
e apresentadora do programa “Facilitando o Direito”,
transmitido toda quinta às 17 horas, pela
TV Cidade Jardim, canal 11 da TVAC, em Tietê,
e também pelo @tvcidadejardim no YouTube

6 Sexta-feira, 2 de julho de 2021

Nossa Folha . 62 anos

HANDEBOL

Para Juju, Fábio e Gustavo são grandes inspirações
Para atleta, o esporte lhe proporcionou amizades incríveis e um melhor desenvolvimento com trabalhos em grupos
Ana Júlia Canateli Bonatti é a quadragésima segunda
entrevistada do jornal Nossa
Folha na série especial dedicada aos atletas do handebol,
comandados pelos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo
Prado.
Conhecida pelo apelido de
Juju, esta tieteense nasceu,
em 26 de agosto de 2008,
sendo filha de Aparecido Bonatti e Márcia Regina Canateli
Bonatti.
Estuda no Colégio Absoluto Anglo e, no handebol, integra a categoria Iniciante. Nas
quadras, faz parte das jogadoras de marcação individual por ainda não ter posição
definida.
NOSSA FOLHA - Enquanto atleta, como você se define no handebol?
ANA JÚLIA - Eu me defino
como uma pessoa dedicada,
esforçada e que sempre busca fazer o melhor.
NOSSA FOLHA - Como

Arquivo pessoal

ANA JÚLIA - Meu maior
desafio é controlar meu nervosismo.
NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio e Gustavo?
ANA JÚLIA - Fábio e Gustavo são duas grandes inspirações e nos passam muita
confiança, conforto e conhecimento.

Jogadora é aluna do colégio Absoluto Anglo
foi seu início na equipe de
handebol? Teve alguma influência?
ANA JÚLIA - Fui influenciada para ingressar na equipe através de uma amiga.

ANA JÚLIA - O que eu
mais amo é quando consigo
dar o meu melhor na partida.
E o que mais odeio é quando
o jogo não sai como o esperado.

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

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

NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
ANA JÚLIA - Vamos poder voltar a jogar com muito
mais garra e determinação
para recuperar o tempo que
ficamos fora das quadras.

Ecort comemora cinco anos com o 60º Treinão em Tietê
Divulgação Ecort

decidiu realizar duas voltas.
A saída da Ecort ocorreu
da praça dr. Elias Garcia, em
frente ao Bradesco, no Centro,
priorizando todas as medidas
sanitárias de segurança.
O próximo treinão já está
marcado para o domingo, 25
de julho.
Atletas da Ecort de
Tietê e região estiveram
reunidos pelo 5º ano

Projeto “Cidadãos do
Futebol” anuncia melhorias
Divulgação

NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol
lhe proporcionou?
ANA JÚLIA - O handebol
me proporcionou amizades
incríveis e um melhor desenvolvimento com trabalhos em
grupos.

ATLETISMO

No domingo, 27 de junho,
a Equipe de Corredores de Rua
de Tietê (Ecort) realizou o 60º
Treinão e contou com a participação de atletas de Tietê e de
municípios vizinhos. Na oportunidade, a Ecort comemorou
o 5º ano do treinão com direito
a bolo.
Vale lembrar que, nesta
data, o percurso determinado
foi de 6,4 quilômetros e, de
12,8 quilômetros, para quem

COMERCIAL

Laudos foram emitidos, além da realização de obras
nos vestiários, cabines, salas e banheiros
O núcleo principal do Projeto “Cidadãos do Futebol”
teve as obras finalizadas no
Estádio do Comercial Futebol
Clube em Tietê.
Seguindo o planejamento,
a equipe gestora tem realizado diversas reformas para a
manutenção e melhorias do
Estádio “José Ferreira Alves”
(Comercial), local onde são realizadas as principais atividades, os treinos e os jogos do
projeto, que tem como principal objetivo atender melhor os
atletas participantes.
Além da obtenção de todos
os documentos, como o laudo
do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), o Auto de Vistoria do

Onde Anda Você?

José Luiz Gregório será
eternamente um craque
José Luiz Gregório, filho
de José e dona Anna, nasceu em 3 de junho do ano de
1961, na Morada do Sol, em

Araraquara.
Em sua juventude, veio
brilhar aqui em nossa querida cidade de Tietê, defendendo, inicialmente, as cores do
glorioso Comercial Futebol
Clube.
Na época, foi trazido por
Denisar Alves, conhecedor de
futebol e excelente narrador
(foi até contratado pela Jovem Pan).
Além de Gregório, para
Tietê também veio Pires. Aqui
eles formaram uma família e
até hoje nos dão o privilégio
de vê-los por aqui.
Gregório,
um
grande
centroavante e um rapaz de
imensa simpatia, casou-se
com Lucinda Cancian e, com
ela, teve uma filha, Thaís
Cancian Gregório, talento do
handebol e, hoje, faz parte
da querida família Cancian.
Meu homenageado jogou
em muitos times, como Comercial, Garcia, Ferroviária,
AMA, Derac (Itapetininga),
Funilense (Cosmópolis), Gua-

rani e Saltense.
Por onde passou, deixou
muitas recordações e amizades verdadeiras. Mas foi aqui
que seus pés criaram raízes
e, felizmente, Tietê ganhou
um incrível atleta e um amigo de todos.
Passados tantos anos,
mas ainda com um físico invejável, Gregório ainda joga
uma bolinha. Mesmo com
idade madura, o zagueiro é
duro de conter.
É muito bom escrever do
passado, mas confesso que
dá muitas saudades de tudo
que já passou. Saudades de
Elviro Pessato, Joãozinho Piovezani, José Ferreira Alves,
Angelo Uliana e tantos outros
baluartes do nosso esporte
do passado.
PIADINHA DA SEMANA A professora em sala diz:
- “Se eu digo: fui bonita, é
passado. E seu digo: sou bonita, o que é Joãozinho?”
Joãozinho responde:
- “É mentira!”

Corpo de Bombeiros (AVCB)
e os laudos de Engenharia, a
estrutura do clube também
ganhou um novo aspecto nos
vestiários oficial e dos visitantes, além dos vestiários de
arbitragem (masculino e feminino), cabine do delegado da
partida, cabine da Imprensa,
cadeiras cativas, sala de material esportivo, banheiros masculino, feminino e cadeirante,
secretaria e lanchonete.
O Comercial Futebol Clube, através do jornal Nossa
Folha, agradece o apoio dos
parceiros, colaboradores e
profissionais envolvidos nesta
ação, principalmente aos que
conseguiram realizar doações
financeiras.

Édie Honório
Fotos arquivo Édie Honório

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE EM 1987
Em pé: Marcelo Arcuri, Eduardo (Bibo), Ralf, João Luiz, Bosquinho, China, José Damiazo
(Tutu) e Cleusio. Agachados: Antonio Puchinele (Tonho masssagista), Pedro Demartine,
Silvio Roareli, José Luiz Gregório, Perrela, Amaral e Amauri Coutinho.
Mascote: André Zanardo Siqueira
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Prefeito Vlamir Sandei anuncia liberação de obra
Segundo anunciado, Policlínica terá quase 300 metros quadrados de área construída coberta e investimento de aproximadamente R$420 mil
Nesta semana, o prefeito
Vlamir Sandei (PSDB) autorizou o início da construção do
prédio que abrigará uma policlínica, em Tietê, e informou
que emitirá a ordem de serviço
após vencidos os trâmites do
processo licitatório.
Com a presença do deputado federal Vitor Lippi (PSDB),
o prefeito, acompanhado por
secretários municipais e pelo
vereador Cláudio Donizete
(PSBN), visitou a área localizada na rua Antonio Ferreira
Cardia, no bairro Altos do Tietê, nas proximidades da Escola Municipal de Ensino Básico
(Emeb) “Professor Romeu Rui”,
onde será edificada a Policlínica, considerada um centro de
especialidades médicas.
De acordo com Sandei, a
proposta é atender a comunidade de Tietê, ofereccendo diversas especialidades médicas
à população na cidade com
as demandas de Saúde mais
específicas. “Esta iniciativa da

Divulgação PMT

Na ocasião, o deputado Vitor Lippi também esteve no
local que será construída uma Policlínica em Tietê
Prefeitura é de extrema importância para a promoção do
avanço da qualidade da Saúde
Pública, pois facilitará a vida
de muitos cidadãos que não
precisarão mais buscar um
médico especialista em outras
cidades, assim como determinados exames ainda não ofer-

tados no município, através do
atendimento público”, ressaltou o prefeito.
Em seu discurso, Sandei
destacou que o deputado federal Vitor Lippi foi o grande batalhador para Tietê conquistar
esta importante obra.
Conforme anunciado pelo

secretário municipal de Obras
e Planejamento, Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz, o prédio
da Policlínica terá quase 300
metros quadrados de área
construída coberta, por meio
de um investimento de aproximadamente R$420 mil.
MELHORIAS - Em Tietê, a
Secretaria Municipal de Serviços atuou na manutenção de
estradas rurais do bairro Baronesa, sentido bairro Represa,
na estrada Vanda da Silva Pontes Pasquali, próximo ao Água
de Pedra.
De acordo com o secretário
de Serviços, Luis Gonzaga Carniel, a manutenção fez parte
do plano de manutenção das
estradas rurais, que atenderá
toda malha viária rural. “Após
levantar todas as situações
destas vias, principalmente
aquelas ocasionadas pelas
erosões, passamos a atuar e,
assim, promover as ações necessárias de correção”, destacou Carniel.

DÉBITOS MUNICIPAIS

Jumirim tem parcelamento incentivado pelo PPI
A Prefeitura de Jumirim,
por meio da aprovação do
Poder Legislativo, sancionou
e promulgou a lei que dispõe
sobre o Programa de Parcelamento Incentivado, chamado
PPI, que autoriza o Poder Executivo a conceder, temporariamente, remissão de juros
e multa de mora aos contribuintes inadimplentes com a
Fazenda Municipal, incluídos
os débitos de água e esgoto,

cujos fatos geradores tenham
ocorrido até 31 de dezembro
de 2020.
Para os efeitos desta lei,
créditos tributários e não tributários são os valores inscritos ou não em dívida ativa,
constituídos ou não, em fase
de cobrança administrativa ou
judicial. Segundo a lei, não se
incluem neste programa os débitos objeto de parcelamento
em regular andamento.

Também poderão se valer
do parcelamento instituído
por esta lei os contribuintes
que estejam em situação irregular perante o fisco municipal relativamente ao Imposto
sobre Serviços (ISS) decorrente
de obras de construção civil já
finalizadas e, ainda, não concluídas perante a Secretaria
Municipal de Obras.
“Os débitos não tributários, inclusive os inscritos em

Dívida Ativa, poderão ser incluídos no PPI, exceto os débitos de natureza contratual e
os referentes às indenizações
devidas ao município de Jumirim, por dano causado ao seu
patrimônio”, consta na referida lei.
O prazo para requerer é
30 de julho deste ano. Mais
informações podem ser obtidas pelo seguinte telefone
(15)3199-9800.

SANTA CASA

Nova Clínica Pediátrica é
inaugurada em Tietê
Divulgação SCMT

A Santa Casa de Misericórdia de Tietê anunciou, nesta
semana, que inaugurou a nova
ala pediátrica, no setor que
oferece leitos aos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS),
convênios e particular. Trata-se de um ambiente moderno e
totalmente estruturado, viabilizando assim a contínua melhoria da assistência prestada
aos pacientes pediátricos.
O setor conta com leitos de
Enfermaria e individuais, além
de uma equipada brinquedoteca, que garantem uma estadia
humanizada a todos os pacientes.
Através do jornal Nossa
Folha, a Santa Casa expressa
seus agradecimentos ao deputado estadual Carlos Giannazi
(PSOL), que sempre se dispôs

a contribuir com a instituição por meio de indicação de
emenda parlamentar. Na ocasião, através do convênio estadual 811/2018, o parlamentar
indicou o valor de R$150mil
para a reforma e adequação da
nova Pediatria.
DOAÇÃO - A Venkuri Indústria de Produtos Médicos
doou à Santa Casa de Tietê o
valor de R$7.990,02 mil, em
equipamentos de proteção individual (EPI).
De acordo com a entidade,
esses insumos serão empregados no enfrentamento ao
coronavírus. O valor doado em
insumos pela empresa permitiu ao hospital a aquisição de
2.200 máscaras cirúrgicas e
1.460 aventais descartáveis laminados.

CERQUILHO

SERVIÇOS PÚBLICOS

MELHORIAS

Processo Seletivo oferece
vagas para cuidadores

Cerquilho está entre as 10
melhores cidades do Estado

Município entrega reformas
e ampliação de espaços

A Prefeitura de Cerquilho
abriu inscrições para a realização de um processo Seletivo para formação de cadastro
reserva de interesse público,
referente à contratação de
profissionais, sem estabilidade, de caráter temporário e
emergencial para provimento
de função atividade, dentro do
prazo de validade previsto no
Edital.
As inscrições para as vagas
de cuidador em Serviço Residencial Terapêutico (Diurno
e Noturno), no regime 12x36,
com Ensino Fundamental
Completo), começaram seguem até 2 de agosto deste
ano. Para efetuar a inscrição,
no valor de R$30, o interessado deverá acessar o endereço
eletrônico metrocapital.com.
br e localizar a área destinada
ao Processo Seletivo da Prefeitura de Cerquilho. Todas as
publicações serão realizadas
neste endereço eletrônico, sendo de inteira responsabilidade
do interessado seu acompanhamento.
MEIO AMBIENTE - Fechando a Programação Especial do

Cidades brasileiras que
oferecem serviços públicos de
qualidade à população foram
reconhecidas em uma nova
iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Aquila, por meio do Prêmio
Band “Cidades Excelentes”. A
plataforma será a primeira big
data do País, que contempla
dados de todos os 5.570 municípios brasileiros, e entre os
indicadores públicos ligados a
cinco pilares estão: eficiência
fiscal e transparência; educação; saúde e bem-estar; infraestrutura e mobilidade urbana;
e desenvolvimento econômico
e ordem pública.
De acordo com a Prefeitura, entre os 645 municípios,
Cerquilho ficou em 10º lugar.
Englobando toda região Sudeste, Cerquilho continua na décima colocação. Considerando
apenas o item ‘Educação’, o
município pula para o quinto
lugar do Brasil.
Os dados da plataforma
são analisados e as cidades
pontuadas. A escala vai de
zero a 100. Até 50 pontos, a
cidade é considerada em situ-

Na sexta, 25 de junho, o
prefeito Aldo Sanson (PSDB)
e o vice-prefeito José Roberto
Pilon (Cidadania) entregaram
a reforma e ampliação do Clube da Melhor Idade, o Centro
Municipal de Instrução de Tiro
(CMIT) e Armazém Municipal.
Primeiro, foram às obras
de reforma da sede da Associação “Leda Dias Souto”, que
soma 569,43 metros quadrados, além da ampliação da
construção em mais 170,46
metros quadrados. Dessa forma, o prédio - que recebe os
eventos do Clube da Terceira Idade, passa a contar com
739,89 metros quadrados.
No mesmo dia, Cerquilho
ganhou o Centro Municipal de
Instrução de Tiro, um momento histórico para Segurança
Pública de Cerquilho, que passa a ter um completo estande
de tiro para a capacitação e o
aperfeiçoamento da Guarda
Civil Municipal (GCM) e demais
agentes de Segurança Pública.
E, por último, prefeito e
vice inauguraram o Armazém
Municipal, um local onde os visitantes de Cerquilho e região

Mês do Meio Ambiente, a Prefeitura de Cerquilho retomou
o programa “Adote uma Praça”, instituído pela Lei Municipal 3.082/2013, criado com o
objetivo de promover a jardinagem, conservação e manutenção de praças e canteiros
públicos em parcerias públicoprivadas
Os interessados em participar do programa devem entrar
em contato com a Secretaria
de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente para preencher o requerimento de
cooperação e adoção. Neste
documento deve ser informada a localização da área que se
pretende adotar
Podem participar do programa indústrias, comércios,
condomínios, organizações da
sociedade civil, instituições financeiras e pessoas físicas do
município. Para mais informações do programa “Adote uma
Praça”, é preciso contatar a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
pelo telefone (15)3384-3470
ou pelo e-mail meioambiente@
cerquilho.sp.gov.br.

ação crítica. Entre 50 e 65, em
desenvolvimento. Entre 65 e
80, desenvolvida. Acima disso
(80 a 100) é considerada uma
cidade excelente.
“Esse reconhecimento é
motivo de muito orgulho. São
notícias como esta que nos dá
motivação para trabalhar cada
vez melhor. Mesmo com todos
os percalços provocados pela
pandemia, conseguimos alcançar excelentes resultados. Parabéns à população de Cerquilho”, ressaltou o prefeito Aldo
Sanson (PSDB).
ERRATA - Diferentemente
do divulgado por este semanário na edição 25/6/2021, na
página 3, o correto é afirmar
que, na sessão ordinária da
Câmara Municipal de Cerquilho na segunda, 21 de junho,
foi apresentado o Projeto de
Lei 13/2021, de autoria dos
vereadores Vinícios Morás (Republicanos) e Cleiton Scudeler
(Cidadania), que dispõe sobre
a obrigatoriedade de avaliação
oftalmológica na Rede Municipal de Ensino, a partir da pré-escola, e institui o Programa
“Enxergando o Futuro”.

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

poderão adquirir produtos caseiros, como doces, queijos,
embutidos, conservas, pingas
e vinhos artesanais.
O Armazém Municipal,
localizado no antigo prédio
da Fepasa, foi inteiramente
reformado e também passa a
ser o novo ponto turístico da
cidade. Segundo a Prefeitura,
administração do espaço ficará por conta de entidades beneficentes como: Santa Casa,
Lar São José, Lar Pietá e Casa
da Criança.
Até o momento, mais de 40
pequenos produtos também
estão cadastrados e poderão
colocar suas marcas nas prateleiras do Armazém Municipal.
Os pequenos produtores
locais, que tiverem interesse
em comercializar seus produtos no Armazém Municipal devem se cadastrar na Secretaria
do Trabalho e Desenvolvimento Econômico. O telefone para
contato é o (15) 3284-4506.
As solenidades contaram,
ainda, com o presidente da
Câmara, Mauro Frare (PSDB),
além de demais vereadores e
secretários.
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PROMOÇÃO
T-O-D-O-S os vinhos e espumantes

16%

com até
de desconto*
para você aquecer os seus dias frios!
Corre aproveitar. O estoque é limitado.
Vino di Vita - o melhor sabor para seu inverno.

COVID-19

Município imuniza população dos 40 aos 42 anos
Em Tietê, vacinação ocorre das 8 às 12 horas para nascidos de janeiro a junho e, das 13 às 16 horas, para quem nasceu entre julho e dezembro
A Secretaria Municipal de
Saúde e Medicina Preventiva
de Tietê anunciou que a cidade se encontra, exatamente 13
dias, à frente do cronograma
estadual de vacinação contra a
covid-19, se considerar a faixa
etária de 40 anos a 42 anos,
contemplada com a vacina até
quarta, 14 de julho.
A imunização ocorre das 8
às 12 horas para nascidos de
janeiro a junho e, das 13 às 16
horas, para quem nasceu entre
julho e dezembro.
Vale lembrar que, em Tietê,
a vacinação ocorre no ginásio
de esportes “Acácio Ferraz”
e, no local, prossegue a Campanha Vacina Contra a Fome
que, por meio da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social, arrecada alimentos
para as famílias em situação
de vulnerabilidade social.
Já em Cerquilho, a Secretaria Municipal de Saúde vacina
nesta sexta, 2 de julho, das
8h30 às 12 horas e das 13h30
às 16h30, no Centro Municipal
de Eventos pelo sistema de drive-thru, pessoas com 41 anos
completos. Pede-se a cópia de
documento pessoal com foto e
CPF, além de cópia do comprovante de residência.
Lembrando que o drive-th-

ru de vacinação é também um
ponto de coleta da Campanha
do Agasalho, quem puder,
pode aproveitar e doar roupas,
sapatos e cobertores novos ou
em bom estado.
VACINÔMETRO - Tietê,
Cerquilho, Laranjal Paulista e
Jumirim seguem na imunização contra a covid-19.
Até ontem, 1º de julho, somando todo o público-alvo da
vacinação, em Tietê já tinham
sido aplicadas 22.511 doses;
em Cerquilho, o número era
de 25.529; em Laranjal Paulista, 15.732; e, em Jumirim, somavam 1.636.
Vale constar que estes dados foram publicados na página do Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo. É
importante ressaltar, ainda,
que estes números relacionados aos municípios paulistas
podem ser acompanhados diretamente no site vacinaja.sp.
gov.br/vacinometro.
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde de
Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista.
Até quinta, 1º de julho, Tietê registrava 3.535 casos confirmados, sendo 3.054 curados

Divulgação

Até ontem, 1º de julho, a cidade de Tietê
já tinha aplicado 22.511 doses
e 374 em recuperação, além
de 94 óbitos. Já na Santa Casa
eram 22 internados, sendo 19
de Tietê, dois de Jumirim e um
aguardando notificação da entidade.
Já Cerquilho acumulava até
quarta, 30 de junho, 5.875 casos confirmados, 4.826 curados e 925 em recuperação. O
número de mortes seguia em
alta com 128 óbitos.
No município de Jumirim,

IMUNIZAÇÃO

Tietê vacina mais e alcança
liderança, segundo Prefeitura
Conforme divulgado pela
Prefeitura, Tietê continua sendo a cidade da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS)
que mais vacina cidadãos na
corrida contra a covid-19, segundo dados oficiais publicados nos Vacinômetros dos
municípios vizinhos, considerando o cenário da população
entre 40 mil a 50 mil habitantes.
O site do Governo do Estado de São Paulo VacinaJá,
no detalhamento “doses aplicadas por município” e no
Vacivida, em distribuição de
doses por município, através
de pesquisa pública, também
podem confirmar a liderança
da vacinação de Tietê.
De acordo com a Prefeitura, na terça, 29 de junho,
o ranking de aplicação por

distribuição coloca Tietê na
liderança com 96,85%, e aponta o percentual de 39,20% da
população com a aplicação da
primeira dose.
Na referida data, o Vacinômetro de Tietê chegou ao número de 22.192 doses, sendo
16.666, em 1ª dose; 5.261, em
2ª dose; e 265 doses únicas.
Outro dado importante
que qualifica a política municipal de Saúde, refere-se a recente publicação do Sistema
Estadual de Análise de Dados
Estatísticos (Seade), que indica que Tietê mantém-se como
o município da Região Metropolitana de Sorocaba com o
menor número de casos e o
segundo menor número de
óbitos da covid-19, entre as
cidades com 40 mil a 50 mil
habitantes.

Divulgação

A Região Metropolitana
de Sorocaba (RMS) é formada
pelos municípios de Alambari, Alumínio, Araçoiaba da
Serra, Araçariguama, Boituva,
Capela do Alto, Cerquilho,
Cesário Lange, Ibiúna, Iperó,
Itapetininga, Itu, Jumirim,
Mairinque, Piedade, Pilar do
Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de
Pirapora, São Miguel Arcanjo,
São Roque, Sarapuí, Sorocaba,
Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim.

ASSINE E
ANUNCIE

W H AT S A P P
(15)3282-5133

os casos confirmados de covid-19 somavam até ontem, 30
de junho, 573 pessoas positivadas, tendo 513 curadas, 65
em isolamento e seis óbitos.
Já Laranjal Paulista registrava até quinta, 30 de junho,
5.189 casos confirmados, com
4.798 pacientes curados, 288
em recuperação e 103 óbitos.
DETERMINAÇÃO - A prorrogação da fase de transição
do Plano São Paulo para todo

o Estado segue até 15 de julho. A medida é amparada por
recomendação do Centro de
Contingência, com base nos
dados de evolução da pandemia do novo coronavírus.
PROGRAMA SOCIAL - O
Governo de São Paulo anunciou na terça, 29 de junho, o
Programa SP Acolhe, que vai
oferecer auxílio financeiro
mensal às famílias que perderam algum membro em decorrência da covid-19 desde
março de 2020. O benefício
faz parte do Bolsa do Povo,
programa de proteção social
do Estado.
Com investimento de
mais de R$20 milhões, ele
beneficiará 11.026 famílias
inscritas no CadÚnico com
renda mensal de até três salários mínimos, podendo ser
pai, mãe, avô, avó, filho(a) ou
outro parente, desde que a
óbito tenha ocorrido dentro
do núcleo familiar. No total,
mais de 30 mil pessoas serão
impactadas.
Os beneficiados receberão R$1,8 mil, pagos em seis
parcelas mensais de R$300,
entre os meses de julho e dezembro deste ano de 2021.
Saiba mais no https://www.
bolsadopovo.sp.gov.br/

INFLUENZA

Chega à
reta final
campanha
da gripe
O Estado de São Paulo convoca toda a população para
comparecer aos postos nesta
reta final da Campanha de Vacinação contra a gripe, que se
encerra na próxima sexta, 9 de
julho.
Até o momento, os percentuais de todos os públicos
ainda estão abaixo de 62% com
exceção dos indígenas.
Esta terceira e última etapa
da campanha, está disponível
para 5,1 milhões pessoas com
comorbidades e com deficiência, além dos caminhoneiros,
trabalhadores portuários e de
transporte coletivo; profissionais das forças armadas, de
segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional;
presidiários e adolescentes
sob medidas socioeducativas.
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Lourdes Prestes Dal
Pozzo (dona Cachinho)
aniversariou na terça,
dia 29, junto do marido
Pitoco e do filho Lúcio

O marido Sergio e os
filhos Gustavo e Lucas
felicitam Alessandra
Maria Casarini pela nova
idade hoje, 2 de julho

Aline Garatini muda de
idade nesta sexta, 2 de
julho, na companhia do
marido Giva, da filha
Eloah e de toda a família

Brinde de hoje, dia 2, é
para Benice Pontes, que
festeja mais um ano de
vida com o marido
Mauro e a filha Júlia

Eduardo Constantino faz
aniversário nesta sexta,
2 de julho, ao lado da
esposa Anna Paula, dos
pais e dos familiares

Gabriela Bertola rasga a
folhinha nesta sexta, 2
de julho, na companhia
do namorado Bruno
Alves e da família

João Batista Giriboni
festeja aniversário nesta
sexta, 2 de julho, com
a esposa, os filhos, os
netos e familiares

Os pais Isauri e Luciana,
o irmão Lucas e família
cumprimentam João
Paulo Mendes Alves pela
nova idade hoje, dia 2

Maria Luiza Melaré apaga
velinhas hoje, dia 2, ao
lado dos pais Agda e
Jair e dos irmãos Luís
Gustavo e Luís Felipe

Bolo desta sexta, 2 de
julho, é para Mariana
Bortoletto, que brinda
a data com o namorado
Rafael e toda a família

Michel Almeida rasga
folhinha nesta sexta, 2
de julho, na companhia
da esposa Ana Paula, da
filha Laura e familiares

Sergio Belomo
aniversaria nesta sexta,
2 de julho, junto da
esposa Rosa e dos filhos
Viviane e Diego

Sergio Vidotto muda de
idade nesta sexta, 2 de
julho, na companhia da
esposa Cristiane e dos
filhos Isadora e Caio

Tere Biscaro aniversaria
hoje, dia 2, ao lado do
marido Donizete, da filha
Daniela, do neto Octávio
e do genro Humberto

Os pais Fernando e
Adriana, o irmão Diego e
familiares parabenizam
Tiago Souza pelo
aniversário hoje, dia 2

Carlos Renato Pilon
(Socó) aniversaria neste
sábado, dia 3, junto da
esposa Cristiane e das
filhas Marina e Isabella

Elizangela Fernandes
completa mais um ano
neste sábado, 3 de julho,
ao lado do marido Carlos,
dos filhos e familiares

Evandro Grigolon
(Cabelo) rasga folhinha
amanhã, 3 de julho,
com a esposa Cláudia
e a filha Marcela

O marido Daniel,
os filhos e a família
parabenizam Francine
Scatena Bággio neste
sábado, 3 de julho

Geraldo Doriguello,
proprietário do Nossa
Cidade, de Cerquilho,
aniversaria neste
sábado, 3 de julho

Luana Andrade
recebe os cumprimentos
especiais dos familiares
e amigos neste sábado,
3 de julho

Lucas Griebeler
assopra velinhas neste
sábado, 3 de julho, na
companhia dos pais, dos
familiares e amigos

Marco Alexandre Manoel
muda de idade amanhã,
dia 3, junto dos filhos
Letícia e Hermano, da
netinha e da namorada

Mônica Barreira Fakri
receberá os parabéns
do marido Fellipe e dos
filhos Pietro, Donatella e
Lorenzo amanhã, dia 3

Natacha Lima troca de
idade neste sábado, 3 de
julho, na companhia do
namorado João, da mãe
Shenia e da irmã Natalia

Sisnando de Luca (Xis)
assopra velinhas neste
sábado, 3 de julho, junto
da esposa Bruna, do filho
Tom e dos familiares

Ana Beatriz aniversaria
neste domingo, 4 de
julho, ao lado da mãe
Raquel, do irmão Luiz
Henrique e da família

A esposa Célia, as filhas
Camila e Caroline e a
família felicitam André
Barros pelo aniversário
neste domingo, dia 4

Anna Luiza Martin rasga
folhinha neste domingo,
4 de julho, na companhia
dos pais Mabel e
Hildemar e dos irmãos

Bolo deste domingo, 4,
será para Étore Rosso,
que recebe os parabéns
da esposa Raquel Toledo
e dos filhos Isabel e Caio

Francisco Zuanetti
Arruda aniversaria neste
domingo, dia 4, e recebe
o carinho dos pais, dos
irmãos e familiares

Guilherme Vanuci
completa mais um ano
neste domingo, dia 4, na
companhia da namorada
Milena e da família

Maria Torres celebra
mais um ano de vida
neste domingo, 4 de
julho, ao lado das filhas
Célia, Silvia e Sandra

Nilton Fernando Barbosa
rasga folhinha neste
domingo, 4 de julho,
junto da esposa Fabiana,
das filhas e familiares

O marido Ronaldo e as
filhas Flaviana e Catarina
felicitam Priscila Soares
Candeias neste domingo,
4 de julho

Rogério Gaiotto receberá
os parabéns da esposa
Rozeli, do filho Rogério,
da nora e dos netos
neste domingo, dia 4
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Rosmari Calefe de
Campos aniversaria
neste domingo, dia 4,
junto do marido Pablo e
das filhas Paola e Sophia

Shirley Thomaz Freitas
assopra velinhas neste
domingo, 4 de julho,
junto do marido Toninho,
dos filhos e das netas

Suzete Baggio festeja
aniversário neste
domingo, dia 4, com o
marido Paulo e as filhas
Ana Carolina e Ana Luiza

Valdemar Alves Ribeiro
celebra mais um ano
de vida na companhia
dos familiares neste
domingo, 4 de julho

A esposa Graciela, o filho
Thomaz e família enviam
os cumprimentos para
Vinicius Tezoto neste
domingo, 4 de julho

Alexandre Terlizzi rasga
folhinha na segunda, 5
de julho, junto dos pais,
da irmã, dos avós, dos
familiares e dos amigos

O marido Vado, os filhos
e familiares parabenizam
Ana Maria Torrezan
Sandei pelo níver na
segunda, 5 de julho

Artur Luiz Fabri assopra
velinhas na segunda, 5
de julho, e festeja a data
com os pais Valéria e Dau,
a irmã Aline e familiares

Caio Fré aniversaria na
segunda, 5 de julho, e
recebe o carinho dos pais
Marcos e Selma e dos
irmãos Marcos e Bruno

Caio Vidotto rasga
folhinha na segunda, 5 de
julho, na companhia dos
pais Sérgio e Cristiane, da
irmã Isadora e família

Elisa Guedes comemora
aniversário na segunda,
5 de julho, com o marido
João Guilherme e os filhos
Rafael e Paulo Henrique

Bolo da segunda, 5
de julho, será para
Fernanda Lacerda, que
brindará a data com o
marido Fabio Danger

Flavia Tomazela
muda de idade na
segunda, 5 de julho, ao
lado do marido Álvaro e
do filho Enrico

Gabriel Possignolo,
filho de Lucas David e
Gildelândia e neto de
Marilete, faz aniversário
na segunda, dia 5

A esposa, os filhos, os
netos e toda a família
enviam os parabéns para
Guerino Marcuz Filho na
segunda, 5 de julho

Guilherme Marcon rasga
folhinha na segunda, 5
de julho, na companhia
da esposa Renata, dos
filhos e dos familiares

Inês Botequio Mella
comemora mais um ano
de vida na segunda, 5 de
julho, e recebe o carinho
dos familiares e amigos

O marido Beto Bueno, os
familiares e os amigos
parabenizam Jamile
Guedes pelo aniversário
na segunda, 5 de julho

Luís Otávio Domingues
Guieiro (Tavinho), filho
de Paraná e Adriana,
assopra velinhas na
segunda, 5 de julho

Luiza Maria Uliana
muda de idade na
segunda, 5 de julho, e
brinda a data especial
entre os familiares

Mônica de Souza Dutra
aniversaria na segunda,
5 de julho, junto do
marido, dos filhos, dos
pais e de toda a família

Nestor Tezotto rasga
folhinha na segunda,
5 de julho, ao lado das
filhas Alessandra e
Viviani e familiares

A esposa Natália, os
filhos Maria Rita e
Augusto e a família
felicitam Otávio Nicolosi
Foltran na segunda, dia 5

Regina Pantojo Leme
será festejada pelo
marido Célio, pelos filhos
e familiares na próxima
segunda, 5 de julho

Os pais Kênia e Reinaldo,
os familiares e amigos
enviam os parabéns
para Sarah Sotovia na
segunda, 5 de julho

Vera Querino brinda
nova idade na segunda,
5 de julho, e recebe
flores e telefonemas dos
familiares e amigos

Adones Doriguello Jr.
comemora mais um ano
de vida na terça, 6 de
julho, com a namorada
Marcela e com a família

Alcides Ferreira festeja
aniversário na terça,
dia 6, ao lado da esposa
Amanda e dos pais
Angela e Ferreira

Brinde da terça, 6 de
julho, será para André
Catto, que festeja a data
com a esposa Roberta, o
filho Leonardo e família

Eloi Tedeschi aniversaria
na terça, 6 de julho,
junto da esposa Ivanira,
dos netos Mariana, Julia,
Laura e Lucas e família

Ivani Maria Foltran
Scudeler rasga folhinha
na terça, 6 de julho,
e recebe o carinho do
marido e da filha

A esposa Estela, os
filhos e familiares
enviam as felicitações
para Marcos Antonio
Módolo na terça, dia 6

Maria de Lourdes Bertola
Rodrigues aniversaria
na terça, 6 de julho, na
companhia das filhas,
dos netos e familiares

Mauro Rodrigues vira
o calendário na terça,
6 de julho, junto da irmã
Lázara, dos sobrinhos e
de toda a família

Bolo da terça, dia 6,
será para Olga Camargo
(Tito), que brinda com
Dim e as afilhadas Maria
Vitória e Maria Eduarda

Os filhos, os netos e
familiares parabenizam
Sônia Casari de Castro
por mais um ano de vida
na terça, 6 de julho

Caique Scomparim vai
completar 19 anos na
quarta, 7 de julho, na
companhia da mãe
Elaine e dos familiares

Darina Ramos festeja
aniversário com os
filhos Gabriel e Miguel, a
mãe Cícera e família na
quarta, 7 de julho

O marido Esio, os filhos
e os netos parabenizam
Dulce Maria Gaiotto
Albino pelo aniversário
na quarta, 7 de julho

Érika Bom Pontes recebe
as felicitações do marido
Luís Henrique, da filha
Giovana e da família na
quarta, 7 de julho

Evelin Ricon troca de
idade na quarta, dia 7,
na companhia do marido
Anderson e dos filhos
Andinho e Ana Júlia

João Batista Manoel fica
mais velho na quarta, 7
de julho, junto da esposa
Antonia, dos filhos, dos
netos e dos familiares
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Lucia Marina Alves
Almeida será festejada
pela irmã Silvia e pela
família na quarta, dia 7.
Receba as felicitações!

Márcio Pereira fará
aniversário na quarta,
7 de julho, ao lado da
esposa Fernanda e dos
filhos Nicholas e Natália

Brinde da quarta,
7 de julho, será para
Pedro Vidotto Leitão,
que festeja a data entre
os familiares

Ricieri Cestarioli fica
mais velho na quarta,
7 de julho, ao lado dos
filhos, das noras, dos
netos e de toda a família

Os filhos Erikris, Marcela
e Fernanda e a família
parabenizam Adilson
Lima (Tizil) pela nova
idade na quinta, dia 8

Adriano Bitante assopra
velinhas na quinta,
8 de julho, ao lado da
esposa Aline, do filho
Gael e dos familiares

Alexandre Rosa da Silva
festeja nova idade na
quinta, 8 de julho, junto
dos filhos Lucas e Beatriz
e dos familiares

Ana Laura Pires
assopra velinhas na
quinta, 8 de julho, na
companhia dos pais, dos
irmãos e do marido

Os pais Fernanda e
Bruno e toda a família
parabenizam Ana Laura
Nunes Joveli na quinta,
8 de julho

Ana Lucia de Toledo
Toschi Lazarin brinda
nova idade na quinta,
dia 8, junto do marido
Marcelo e do filho João

Gabriela Gaiotto recebe
os cumprimentos dos
pais Chico e Vera e dos
familiares pela nova
idade na quinta, dia 8

Helen Ferrari Pazim
aniversaria na quinta,
dia 8, na companhia dos
pais Zanata e Natália e
de toda a família

Isabela de Souza Fré
comemora 15 anos na
quinta, 8 de julho, ao
lado dos pais Reinaldo e
Daniela e familiares

Os pais Sidney e Sandra,
a família e os amigos
felicitam Laura Bertola
pelos seus 12 anos na
quinta, 8 de julho

Níobe Moreto Coan
aniversaria na quinta,
8 de julho, ao lado do
marido José Carlos e das
filhas Ana Júlia e Luisa

Patrícia Camargo
Almeida receberá todo
o carinho do marido
Noquele e dos filhos na
quinta, 8 de julho

Raul Gonçalves Araújo
muda de idade na quinta,
8 de julho, junto da
esposa Graciele Pareschi
e do filho Antonio

Rosemeire Siqueira
rasga folhinha na quinta,
8 de julho, na companhia
do marido Carlos
Henrique e familiares

BODAS

Sirlei e Aguinaldo

Vânia e Sérgio

Romilda e Doni

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Em Cerquilho, Sirlei Scudeler Silva e Aguinaldo Silva completarão 35 anos de união neste sábado, 3 de julho, junto da filha
Flávia, do genro Augusto Gaiotto e de toda a família.
Da redação do jornal Nossa Folha, seguem as felicitações pelas Bodas de Safira!

Em Tietê, Vânia Páscoli Tavares e Sérgio Antonio Volpato Tavares brindarão 35 anos de matrimônio na segunda, 5 de julho,
ao lado dos filhos Murilo e Rafael e familiares.
A equipe do jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas
Bodas de Safira!

Em Cerquilho, Romilda Campos e Doni Citroni celebrarão 18
anos de casados na segunda, 5 de julho, na companhia do filho
Lucas e de toda a família.
O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Quartzo Rutilado!

Soninha e Marcinho

Cachinho e Pitoco

Neto e Marcela

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Em Cerquilho, Soninha Candido Giriboni e Marcinho Giriboni,
da Atomix, completarão 24 anos de união na segunda, 5 de julho,
junto do filho Lucas e da família.
Da redação do jornal Nossa Folha, seguem as felicitações pelas Bodas de Madrepérola!

Em Tietê, Lourdes Prestes Dal Pozzo (Cachinho) e José de Zardetto Dal Pozzo (Pitoco) brindarão 64 anos de matrimônio na
terça, 6 de julho, ao lado do filho Lúcio e dos familiares.
A equipe do jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas
Bodas de Rodocrosita!

Em Cerquilho, Antonio Luvizotto Neto e Marcela Gaiotto Fernandes celebrarão nove anos de casados na quarta, 7 de julho, na
companhia da filha Maria Clara e da família.
O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Pedra da Lua!

Dhiego e Camila

Regiane e Fábio

Alana e Paulo

Arquivo familiar

Em Minas Gerais, Carlos Dhiego Marçola Grecchi e Camila
Lenzi Grecchi completarão 20 anos de união na quarta, 7 de julho, junto da família de Cerquilho.
Da redação do jornal Nossa Folha, seguem as felicitações pelas Bodas de Diamante Colorido!

Arquivo familiar

Em Tietê, Regiane Grando Melaré e Fábio Luiz Giovanetti Vicentin brindarão três anos de matrimônio na quarta, 7 de julho,
ao lado da filha Heloisa e dos familiares.
A equipe do jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas
Bodas de Green Gold!

Arquivo familiar

Em Cerquilho, Alana Brandolize e Paulo Henrique Monteiro
celebrarão 11 anos de casados na quinta, 8 de julho, na companhia dos filhos Nina e Guto e da família.
O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Almandina!
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Anabete traz “Serafina em uma História de Amor”
Live em homenagem à Cristina Porto contará com a participação do grupo “Na Dança”, da Cia. de Art, e da Faces Ocultas Cia. de Dança

Cristina Porto é uma escritora tieteense
Baseado na obra da admirada escritora Cristina Porto, o
Corpo de Dança Anabete Ballet
realiza nesta sexta, 2 de julho,
às 19 horas, live que exibirá o
espetáculo infantil “Serafina
em uma História de Amor”,
contemplado pelo ProAC LAB

por meio do Governo do Estado de São Paulo.
Este projeto artístico-cultural será transmitido em uma
live produzida em conjunto
com muitos artistas com o
objetivo de fortalecer a cultura de Tietê e da microrregião

metropolitana.
A apresentação contará
com a participação do grupo
“Na Dança”, da Cia. de Art, e
da Faces Ocultas Cia. de Dança. A exibição será por meio
das páginas oficiais da Anabete Ballet.
QUEM É - Maria Cristina
Martins Porto nasceu em Tietê. Formou-se em Letras pela
Universidade de São Paulo.
Tornou-se professora especializada em alfabetização na
Escola Municipal “Joaninha
Grassi Fagundes”, nome da
histórica diretora do Jardim
de Infância da Escola Normal
de São Paulo.
Em pouco tempo de Magistério resolveu se emancipar do
funcionalismo público e trabalhou na Editora Abril, na área
de revistas infanto-juvenis.
Também tornou-se coordenadora e colaboradora de

Fotos divulgação

diversos projetos editoriais,
entre eles, ‘Taba: histórias e
músicas brasileiras’, da Abril,
livro ilustrado ‘Bem-me-quer’,
‘Enciclopédia Prática de Informática e Eletrônica Passo a
Passo’.
Começou a escrever para
crianças ainda quando trabalhava em revistas infantis e
já publicou inúmeros títulos,
como: “Serafina sem rotina”,
“Carlota Bolota”, “Caminhos
do São Francisco”, “Serafina
e o Casamento do seu Nonô”,
“Saudades do Rio Mar”, “Arroz e Feijão em qualquer estação”, “Boi Cavaco e Vaca
Valsa” e “Serafina e a Criança
que Trabalha”.
A escritora Cristina Porto já estagiou na Biblioteca
Infantil de Munique, na Alemanha, e tem participado de
muitos congressos e encontros dessa área.

BIÊNIO 2020/2021

Luiz Gonzaga Carniel assume Presidência do Rotary de Tietê
Com transmissão pela internet, na terça, 29 de junho,
houve a posse do novo Conselho Diretor do Rotary Club
de Tietê. O novo presidente
do ano rotário 2021/2022 é
o secretário municipal de Serviços de Tietê, Luiz Gonzaga
Carniel, que soma anos de
vida rotária, na companhia da
sua esposa Rose Meire Aparecida Carniel.
Até então, o presidente
do Rotary Club era Nilson
Bertola, secretário municipal de Trânsito de Tietê, que
prestou ao clube de serviços
trabalhos interruptos com
muita dedicação e metas alcançadas em sua gestão.
Em toda a história do Rotary Club local, Nilson Bertola foi o único presidente com
quatro mandatos completos.
“Isso mostra a sua presteza
em manter sempre em ordem
o clube e, ainda, incentivar
os lemas rotários”, destacou
Carniel.

Na oportunidade, Carniel
falou sobre seus projetos e
o que representa assumir o
importante clube de serviços. “Ninguém ama o que não
conhece, admiro o Rotary de
Tietê e seus associados, pelo
que fazem pela comunidade e o mundo através dos
seus projetos e programas. A
transformação é importante
para se perpetuar, além disso
é fundamental para manter o
Rotary vivo, ativo e mais forte”, ressaltou o novo presidente ao jornal Nossa Folha.
De acordo com Carniel,
sua contribuição com o clube de serviços tieteense será
a de liderar o grupo para enfrentar as mudanças, principalmente a ausência de reuniões presenciais para troca
de ideias. “Eu tive o privilégio
de receber o cargo do meu
parceiro e amigo rotariano
Nilson Bertola. É um novo
ciclo que se inicia e temos
grandes projetos em mente.

TEMPERATURAS BAIXAS

ONG MiauJude pede doação
de cobertores para os pets
Não são apenas as pessoas que sofrem com a queda
da temperatura, os cães e gatos de abrigos também. Para
amenizar o sofrimento destes
animais, o MiauJude está arrecadando cobertores, edredons,
mantas, roupas pet, casinhas,
caminhas e tudo o que possa
tornar o ambiente deles mais
aquecido.
Vale destacar que a Associação Protetora de Animais

Miaujude se tornou uma Organização Não Governamental
no fim do ano passado em Tietê e, hoje, está sob a responsabilidade da Natalia Bete, Thais
Casagrande, Beatriz Giacomassi Cancian, André Tonon, Stéfany Galan, Mateus Camargo,
Fabio Camargo e Rafaela Parducci, protetores independentes que se uniram pela causa
para atuar na cidade. Mais informações: (15)99739-3002.

ADOÇÃO URGENTE
Este é o Corazón, um
cachorro de porte pequeno, já castrado e vacinado com as três doses.
Ele foi resgatado com a
sua mãezinha e, ainda,
encontra-se em um lar
temporário.
Extremamente dócil e calmo, se
dá bem com outros animais. Ajude-o encontrar
uma família responsável.
Mais informações pelo
(15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

Divulgação Projeto MiauJude

Divulgação

Rose Meire Aparecida Carniel
e Luiz Gonzaga Carniel
Por outro lado, assumir o cargo de presidente, em um momento tão delicado, significa
muita responsabilidade, mas
seguiremos firmes e confiantes”, disse.
Vale ressaltar que a mis-

são do Rotary Club é de
servir ao próximo, além de
difundir a integridade e promover a boa vontade, a paz
e a compreensão mundial
por meio da consolidação de
boas relações entre líderes

profissionais, empresariais
e comunitários. Seus valores
que devem ser divulgados
são: serviços humanitários,
companheirismo, diversidade e integridade
Além disso, o objetivo do
Rotary Club é estimular o
ideal de servir como base de
todo empreendimento digno,
promovendo e apoiando:
PRIMEIRO: o desenvolvimento do companheirismo
como elemento capaz de proporcionar oportunidades de
servir;
SEGUNDO: o reconhecimento do mérito de toda
ocupação útil e a difusão das
normas de ética profissional;
TERCEIRO: a melhoria da
comunidade pela conduta
exemplar de cada um em sua
vida pública e privada;
QUARTO: a aproximação
dos profissionais de todo o
mundo, visando à consolidação das boas relações, da
cooperação e da paz entre as

nações.
Hoje, a Prova Quádrupla,
traduzida em mais de 100
idiomas, é um guia para os
rotarianos usarem em seus
relacionamentos pessoais e
profissionais.
VOCÊ SABIA - O Rotary
Club foi fundado, em 23 de
fevereiro de 1905, em Chicago, nos Estados Unidos. Seu
idealizador foi o advogado
Paul Percy Harris. Junto de
mais três amigos empresários, ele criou uma associação
para reunir profissionais de
diferentes áreas. O clube ganhou esse nome porque seus
sócios se reuniam em um
local diferente em cada uma
das reuniões.
Além de ser uma rede de
relacionamento profissional,
o Rotary tem também como
propósito o serviço social. O
primeiro projeto comunitário
da associação foi a instalação
de um banheiro público em
Chicago em 1907.
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Conheça quem foi o padre Hermenegildo Biscaro
De família muito ligada ao Seminário Santa Teresinha, seus pais foram Ângelo Pedro Biscaro e Dozolina Citroni
O padre Hermenegildo Biscaro (C.Ss.R), conhecido como
cônego Gildo, nasceu no bairro Caixa d’Água, em Tietê, em
13 de abril de 1923. De família
muito ligada ao Seminário Santa Teresinha, seus pais foram
Ângelo Pedro Biscaro e Dozolina Citroni.
Frequentou o curso primário no Grupo Escolar “Luiz
Antunes” e, aos 14 anos, em 2
de março de 1937, entrou para
o Seminário Santo Afonso, dos
padres redentoristas em Aparecida, onde completou os cursos ginasial e colegial.
Durante o ano de 1944, fez
o noviciado em Pindamonhangaba e, no Seminário Maior,
em Tietê, frequentou o curso
de Filosofia e Teologia, tendo
completado o mesmo na Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Mogi das Cruzes.
Ordenou-se sacerdote da
Congregação dos Padres Redentoristas, em 27 de dezem-

bro de 1949, em sua Cidade
Natal, por meio do Dom José
Carlos de Aguirre, então bispo
de Sorocaba.
Celebrou sua primeira
missa solene em Tietê, em 29
de janeiro de 1950. Iniciou,
imediatamente, sua vida de
missionário, trabalhando nos
Estados de Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pernambuco e Ceará.
Também esteve na Argentina e
trabalhou na Basílica de Aparecuda e no Santuário da Penha, em São Paulo.
Em 1º de janeiro de 1951,
deixou o Seminário Maior iniciando sua vida apostólica, em
Tietê, como coadjutor na igreja Santa Teresinha. No mesmo
ano, foi transferido para o Seminário de Pinheiro Marcado,
como professor.
Em seguida, tornou-se coadjutor na Paróquia Santo Antônio, em Cachoeira do Sul, no
Rio Grande do Sul e, no ano se-

Acervo familiar

Padre Hermenegildo Biscaro faleceu na Santa Casa
de Tietê em 15 de junho de 1991
guinte, estava como coadjutor
na Paróquia de Aparecida. Por
dois anos, também trabalhou

como coadjutor da igreja de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São João da Boa Vis-

ta. Nos anos seguintes, padre
Hermenegildo Biscaro (C.Ss.R)
atuou na igreja da Penha, em
São Paulo até voltar para Tietê
como ecônomo do Seminário.
No ano de 1959 foi mais
uma vez transferido para
Aparecida e, no 2º semestre
do mesmo ano, fez o 2º noviciado, preparando-se para a
pregação das Missões Populares. Como missionário acabou
transferido para Araraquara.
Em 1962 deixou a Congregação dos Redentoristas para
ser padre secular com pedido
aceito por Dom Davi Picão.
Também foi vigário de Águas
da Prata, onde construiu a
igreja Nossa Senhora de Lourdes e várias capelas. Por 10
anos, trabalhou como vigário
de Divinolândia, diocese de
São João da Boa Vista, onde
completou a igreja matriz.
Foi, ainda, diretor do Ginásio
e colégio por ele instalados.
Como professor de Filosofia,

História Geral e Estudos Sociais, lecionou em Divinolândia, São Sebastião da Grama e
Santo André.
Em 15 de maio de 1967 recebeu o título de cônego honorário da Catedral de São João
da Boa Vista. Posteriormente,
tornou-se vigário da Paróquia
Nossa Senhora de Lourdes, em
Santo André.
Quando estava com câncer
terminal, em 28 de maio de
1991, padre Hermenegildo Biscaro (C.Ss.R) foi readmitido na
Congregação “in articulo mortis” pelo padre geral Juan Manuel Lasso de La Vega. Além
disso, também foi o padre
provincial Hélio Libardi quem
recebeu seus votos na Unidade
de Tratamento Intensivo (UTI)
do Hospital da Unicamp, em
Campinas.
Faleceu na Santa Casa de
Tietê em 15 de junho de 1991
e foi sepultado no dia seguinte
na mesma cidade.

ESPAÇO ABERTO

BATE-PAPO

Chácara “Recanto do Bem-te-vi”

Perfil entrevista
Liliam Ladislau

Por Clóvis Pasquali, ex-prefeito do município de Tietê
Durante 50 anos, o casarão
no bairro Paraíso foi a morada
do casal Vanda e Clóvis Pasquali. A busca pelo local ocorreu quando resolveram deixar
a capital do Estado e voltaram
para o interior, na acolhedora
e amada Tietê. E assim a residência foi construída para acomodar a família com quatro
filhos, em um local aconchegante, rodeado por um bosque
formado por ipês, sibipirunas,
pau-ferro, palmeiras e muitas
flores, além de uma vista panorâmica e encantadora para
a cidade.
Mais tarde, a residência foi
nomeada de “Recanto do bem-te-vi” pela quantidade de pássaros que por ali fizeram seus
ninhos. O casarão tem uma
história de vida com muitos
dias felizes, onde reuniões e
confraternizações ocorreram
e os filhos do casal cresceram.
Quando jovens, era o ponto de encontro entre os amigos. Um pouco mais adiante,
tornou-se também o local de
cerimônia de casamento dos
seus filhos, bem como berço
de espera da chegada de 10
netos e quatro bisnetos.

Arquivo pessoal

Propriedade tem muitas histórias
Em 1983, Clóvis Pasquali
foi eleito prefeito de Tietê e
cumpriu mandato até 1988.
Durante e depois da sua campanha, o casarão serviu como
ponto de encontro para receber altas autoridades públicas
e celebrar as inaugurações de
diversas obras conquistadas
para Tietê e Jumirim. Dentre
os presentes nas diversas recepções e confraternizações,
estiveram os governadores
Franco Montoro, Orestes Quércia, Mário Covas, o senador

Ulysses Guimarães, os deputados João Hermann Neto e
Michel Temer, o ministro do
Trabalho Almir Pazzianotto, o
maestro Camargo Guarnieri, o
presidente da Catalunha Jordi
Pujol e o consul geral da China
Huang Zhiliang, entre muitos
outros.
Essa aproximação trouxe
inúmeros benefícios ao município. Alguns exemplos são a
instalação da Agência do INSS,
a construção dos prédios dos
Correios, do Terminal Rodo-

viário e da Delegacia no Barra
Funda, dos cinco Postos de
Saúde (Cohab, Jardim da Serra,
Bonanza, Sete Fogões e Jumirim), do Laboratório de Análises Clínicas “Dr. Jorge Ferreira” e do Velório Municipal, da
passarela sobre o Rio Tietê e
as pontes que dão acesso aos
bairros Cohab, Altos do Tietê e, em Jumirim, a Ponte da
Amizade, a execução de duas
estradas vicinais do Sete Fogões e do bairro Conceição, a
perfuração de cinco poços artesianos (Bela Vista, Cohab, Altos do Tietê, Sete Fogões e Jumirim), a construção da Escola
Estadual “Prof. Lyria de Toledo
Pasquali”, de duas piscinas
no Centro do Trabalhador da
Cohab, que, posteriormente,
foram aterradas e do calçadão
em mosaico português com
floreiras, bancos e lampiões
no Largo São Benedito até a
esquina da rua Tenente Gelás
(demolido). Estas e as demais
obras impulsionaram a cidade
e trouxeram inúmeros proveitos à população.
Este é um pedacinho da
história da nossa querida Tietê
nos idos da década de 1980.

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz a tieteense Marina Bordenalle Pilotto Gaiotto,
que nasceu em 27 de julho de
1930, em Tietê.
Foi casada com Waldemar
Gaiotto e teve dois filhos. Estudou no grupo escolar “Luiz
Antunes”, onde completou o
Primário, matriculando-se a seguir no Instituto de Educação
“Plínio Rodrigues de Morais”,
realizando naquela unidade os
cursos Ginasial e Normal.
Em seguida, Marina Bordenalle Pilotto Gaiotto cursou Pedagogia e Orientação
Educacional na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras do
municíopio de Tatuí e Supervisão Escolar na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “Nossa Senhora do Patrocínio”, na
cidade de Itu.
Ingressou no Magistério,
efetivando-se no ano de 1953,
onde revelou sua vocação
para mestre-escola. Em Cerquilho, Marina Bordenalle Pilotto Gaiotto ministrou aulas
em quase todas as unidades
escolares, como nos bairros
Hungria e Adolphina, e fez dos
estabelecimentos de ensino o
verdadeiro lar dos alunos.
Em 1958, em companhia
do marido e dos cunhados,

olhando o futuro da juventude cerquilhense, Marina Bordenalle Pilotto Gaiotto doou
10.000 metros quadrados para
construção do prédio que hoje
abriga a escola “Presidente Arthur da Silva Bernardes”.
Transferida para o então
Grupo Escolar “Professor João
Toledo”, em 19 de abril de
1961, tomou posse e passou a
ministrar aulas.
Sempre procurou desenvolver sua especialidade de
emérita educadora ampliando seus estudos. Por conta da
profissão de educadora, passou a viver e integrar-se inteiramente à comunidade, com
dedicação e amor não apenas
como mestra, mas como mãe,
amiga e cerquilhense de coração. Foram quase 27 anos
ensinando e educando com
desprendimento, na certeza
de estar cumprindo a missão
e o dever.
Faleceu, em 24 de agosto de 1979, em Cerquilho, e
hoje empresta seu nome à
Escola Municipal de Ensino
Fundamental (Emef) na Nova
Cerquilho, a qual, como então
morador do bairro, o saudoso
escritor e poeta Deraldo Rodrigues lutou para conseguir
prestar merecida homenagem.

Acervo Deraldo Rodrigues

Arquivo pessoal

Liliam Ladislau nasceu em 4 de abril, em
Mauá, Estado de São
Paulo, da união de Wilson Rodrigues e Maria
de Lourdes, tendo como
irmãos Wagner, William e
Thalita. É cristã e, desde
os seis anos, desenvolveu
a habilidade de compor
canções e, mais tarde, a
escrever livros.
Há 10 anos, teve a
oportunidade de gravar
um CD e de participar
de eventos, como os do
Projeto Culturando, apresentando suas principais
músicas. Hoje, tem quatro livros escritos: “Desabrochar de uma flor”,
“Tirando as máscaras”,
“Amor acima de tudo” e,
o mais recente, “Eu sou
uma longa história”.
Casada com Cleber Ladislau, tem duas filhas Abigail e Ana
Clara. Hoje, como moradora de Tietê e psicanalista em formação,
trabalha como criadora de conteúdo digital.
Eu sou: uma mulher sonhadora, sou filha, esposa, mãe...
Sinônimo de beleza: sorrir.
Cantor e cantora: Jeferson Pillar e Riley Clemmons.
Ator e atriz: Dwayne Johnson (The Rock) e Sandra Bullock.
Sonho: levar o amor de Deus ao mundo.
Amor: desejar o bem.
Solidão: viver sem um propósito.
Deus: meu ar.
Religião: sou cristã, mas a melhor religião é aquela que ama
mais e julga menos.
Filme: “Desafiando Gigantes”.
Sonho de consumo: Conhecer Paris.
Defeito: ser ausente.
Qualidade: ser empática.
Lugar: Santa Catarina.
Lazer: viajar.
Qual o livro de cabeceira: “Nunca Desista dos Seus Sonhos”,
do autor Augusto Cury.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua: eu seria desenhista.
Momento da vida para repetir: ver o nascer do sol na praia.
Alegria: ver quem eu amo feliz.
Tristeza: ver tanta maldade.
Decepção: Hipocrisia.
Receita contra o tédio: Olhar para o céu.
Tem saudades do que? Do meu pai.
Amizade é: ser presente.
Um amigo especial: meu esposo.
Palavra que riscaria do vocabulário: mentira.
Ídolo: o Mestre dos mestres.
Frase: “Viver é mais que sobreviver”.
Nota dez para: a empatia.
Nota zero: para o orgulho.
Um grande homem ou uma grande mulher: Para mim, Martin Luther King.
Planos para o futuro: Fundar uma escola de artes para crianças carentes.
Recado: “Sejamos mais amáveis, mais sensíveis e a resposta
para essa geração”.
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FIQUE POR DENTRO

Municípios divulgam oportunidades de emprego
Em parceria com a Faesp e o Senar, também tem um curso gratuito de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas em Tietê
Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura oferece
vagas de técnico em manutenção de acessórios de auto
e aplicação de adesivo (insufilm); comprador; gerente de
loja; agente de faturamento
(PCD) com CNH; soldador;
auxiliar de produção (masculino); operador de xarope
(masculino); analista de controle de qualidade (formado
em técnico em Química); operador têxtil (com experiência
em preparar, operar máquinas
e inspecionar produtos); assistente de Marketing (formação
de Publicidade); assistente de
Tecnologia da Informação (TI)
(cursando superior ou técnico
e Habilitação B); expedidor e
montador e instalador de esquadrias de alumínio. Além
destas, também há vagas disponíveis para estágio para os
cursos de Arquitetura, Administração, Engenharia e Recursos Humanos.

Os interessados devem levar o currículo no Balcão de
Empregos, localizado na rua
Presidente Kennedy, 23, Centro, em Tietê. O telefone de
contato é o (15)3285-2887.
Em Tietê, a Biatex contrata mecânico de manutenção
com experiência em máquinas
e equipamentos industriais.
Os interessados devem enviar currículo para @rh@biatex.ind.br ou pelo WhatsApp
(15)99715-4317.
Ainda em Tietê, a Refrix,
tem oportunidades para auxiliar de produção (12 vagas)
e auxiliar de logística, ambas
para turnos, além de conferente com experiência e Ensino
Médio completo, analista de
Microbiologia, analista de controle de qualidade com CRQ
ativo e operador de xarope.
Para todas as vagas, o
e-mail para envio de currículo
é recrutamento@refrix.com.br.
EM CERQUILHO - A Cen-

Divulgação

tral de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate) tem
vagas de estágio para estudantes de curso superior, residentes em Cerquilho; profissional
de Enfermagem e de Recursos
Humanos, cursando técnico
ou superior; açougueiro/repositor; operador de máquinas
CNC; dobrador de chapas;
soldador; auxiliar de cozinha

PCD; cozinheiro-chefe; tratorista; operador de retroescavadeira; fonoaudiólogo; torneiro
mecânico e fresador; técnico
de instalação; auxiliar de instalação; biomédico; assistente
contábil; assistente de Departamento Pessoal; profissional
de Departamento Fiscal; auxiliar de Farmácia; operador e
programador de torno CNC;

torneiro mecânico; expedidor;
operador têxtil; mecânico;
eletricista; meio-oficial montador hidraúlico; marceneiro;
soldador; vendedor externo;
ajudante de açougueiro ou
açougueiro; líder e sub-líder de
perecíveis; técnica de Enfermagem; auxiliar administrativo;
técnico em elétrica industrial,
eletrônica e eletromecânica; e
auxiliar de produção.
Os interessados devem encaminhar o currículo para a
cate@cerquilho.sp.gov.br ou
preencher a ficha na avenida
Corradi II, 380. O telefone é o
(15)3284-5652.
MAIS VAGAS - Para Tietê
e Cerquilho, a Coocerqui cadastra currículo para vaga de
farmacêutico. Como requisitos
aparecem a necessidade de ter
Superior Completo em Farmácia, CRF ativo e disponibilidade de horários.
O e-mail é recrutamento@
coocerqui.com.br.

CURSO - Em parceria com a
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo
(Faesp) e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar),
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tietê, presidido
por José Carlos Pizol, promove
curso gratuito de Operação e
Manutenção de Tratores Agrícolas.
Capacitação será realizada
de 26 a 30 de julho, das 8 às
17 horas, no Sítio Boa Vista
no bairro São João, em Tietê, e
terá material didático e entrega de certificado, além de alimentação no local para todos
os alunos inscritos.
As inscrições ocorrerão até
23 de julho e deverão ser feitas pelo WhatsApp (15)998407736, pelo telefone (15)32821435 ou diretamente na Praça
José Augusto Corrêa, 45, Centro, ao lado da Prefeitura.
Vale lembrar que o curso
tem vagas limitadas.

