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UTILIDADE PÚBLICA
SAMAE, TRABALHANDO PARA VOCÊ, PEDE A COLABO-
RAÇÃO DE TODOS QUANTO AO USO CONSCIENTE DA 
ÁGUA.
PEQUENAS AÇÕES NO DIA A DIA CONTRIBUEM PARA 
EVITAR O DESPERDÍCIO:
aDIMINUIR O TEMPO NO CHUVEIRO;
aFECHAR A TORNEIRA PARA ESCOVAR DENTES E EN-
SABOAR LOUÇAS;
aEVITAR O USO DE MANGUEIRA PARA LAVAR CALÇA-
DAS, QUINTAIS E CARROS;
aVERIFICAR E CONSERTAR OS VAZAMENTOS.

ATITUDES COMO ESSAS PODEM GERAR GRANDE ECO-
NOMIA E A CERTEZA DE CONTRIBUIR PARA A PRESERVA-
ÇÃO DO MEIO AMBIENTE. FAÇA SUA PARTE!

A Educação sempre esteve e ainda continua presa a lugares 
e tempos determinados: escola, sala de aula, calendário esco-
lar, grade curricular. Isso vem se repetindo há décadas e, por 
que não dizer, há mais de um século: locais oficiais de apren-
dizagem, fixos e programados.

Há cerca de pouco mais de 20 anos, as tecnologias che-
garam à escola, porém, privilegiaram apenas a modernização 
da infraestrutura e a gestão administrativa. Algumas escolas 
públicas instalaram o “Laboratório de Aprendizagem”, contu-
do, com poucos computadores e docentes com dificuldade de 
integração dessa ferramenta de aprendizagem na sua prática 
pedagógica. 

Em 2020, com a pandemia da covid-19, o cenário educacio-
nal brasileiro transformou-se em um verdadeiro caos. Ficou 
evidente, então, o despreparo total da Educação: falta de inves-
timento em tecnologias educacionais e de políticas públicas 
que respondessem, satisfatoriamente, às mudanças que vem 
acontecendo há anos em nossa vida cotidiana.

Por outro lado, as tecnologias evoluíram muito rapidamen-
te em quatro direções  fundamentais: do analógico para o digi-
tal; do físico para o digital; do fixo para o móvel e do massivo 
para o individual (Carly Fiorina). Assim, a interconectividade 
que a internet e as redes desenvolveram nos últimos anos tem 
revolucionado a forma de ensinar e aprender. 

Durante o auge da pandemia da covid-19, com a necessi-
dade do distanciamento obrigatório e o fechamento das uni-
dades escolares, o ensino passou a ser online. Os professores 
foram, constantemente, atacados: “professor é vagabundo”, 
“professor  não gosta de trabalhar, está recebendo para ficar 
em casa”...

Poucos pararam para refletir e analisar o quanto a transfor-
mação que se impôs pela mudança repentina do ensino pre-
sencial para o ensino virtual exigiu, sobretudo, dos professo-
res, que da noite para o dia, viram-se obrigados a dominar uma 
técnica desconhecida e pouco utilizada pela grande maioria. O 
trabalho, imediatamente, gerou muita angústia e extremo des-
gaste emocional, como preparar as aulas; como acompanhar 

os alunos com dificuldade; como conseguir recuperá-los; e 
como esses alunos conseguiriam acompanhar se não possuem 
acesso à tecnologia para isto?

Todo esse processo evidenciou e acentuou, ainda mais, a 
imensa desigualdade social. Houve e há um grande número 
de estudantes excluídos do processo educacional pela falta de 
acesso à tecnologia necessária. 

As instituições de ensino público tampouco forneceram o 
suporte aos seus alunos, porque estavam completamente de-
sestruturadas para tanto.

E os pais? Ressaltamos que a maioria não acompanhou 
seus filhos. Alguns por desconhecimento, outros por falta de 
tempo e, outros, ainda, pela falta de comprometimento e co-
modismo.

Evidente ficou que muito se exigiu e se exige dos professo-
res, sem oferecer-lhes condições de trabalho.

Vale frisar que as escolas, principais organizadoras e cer-
tificadoras do processo ensino-aprendizagem, não estão pre-
paradas para proporcionar aos alunos a aprendizagem virtual.

A volta às aulas na realidade da covid -19
A volta às aulas tornou-se muito mais complexa, pois exi-

giu de todos competências específicas e necessárias. 
Aos professores, coube repensar todo o processo, reapren-

der a ensinar, a orientar atividades, a gerenciar vários espaços, 
integrando-os de forma aberta, equilibrada e inovadora.

Aos gestores...ah, os gestores!
Refiro-me aqui aos gestores municipais (prefeitos) que, no 

dito popular, “tampam” o sol com a peneira. O valor mensal 
que cada município recebe, através do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb), é alto, muito alto. Esse valor 
é calculado pelo número de alunos matriculados na Educação 
Básica. Se os recursos fossem coerentemente utilizados, não 
teríamos escolas depredadas, sem acesso à internet (apenas 
nas secretarias), com poucos computadores disponibilizados 
aos alunos (quando tem) e um, apenas um computador na sala 
dos professores.

Falta coerência, falta planejamento, faltam políticas públi-
cas para um projeto pedagógico que corresponda à utilização 
otimizada de novas tecnologias. Falta, sobretudo, transparên-
cia! A seguir, o depoimento do professor, historiador e escritor 
Carlos Carvalho Cavalheiro, PEB II da Rede Pública Municipal 
de Porto Feliz (Emeb “Coronel Esmédio”). Através do seu de-
poimento, junto com a leitura efetuada até o momento, o leitor 
poderá concluir como está a Educação, hoje!

Professora Cláudia Maria Sampaio Machado Cresti, 
fundadora e presidente do SIPROEM

O retorno das aulas presenciais
Por Carlos Carvalho Cavalheiro

As aulas presenciais têm retornado aos poucos. Embora os 
índices de aplicação das vacinas contra a covid-19 apresentem 
números positivos (quase 97% da população adulta do Estado 
já tomou ao menos uma dose da vacina), a insegurança ainda 
permanece. Foram quase dois anos de incertezas e de informa-
ções desencontradas. O avanço das novas variantes e a reco-
mendação de uma terceira dose de “reforço” aos adultos com 
mais de 60 anos são fatos que ajudam a potencializar esse 
sentimento de insegurança.

A despeito disso, os protocolos de segurança sanitária têm 
sido respeitados dentro da unidade escolar (ao menos naquela 
em que eu trabalho). O número de alunos está limitado em 
turmas semanais, o que permite o distanciamento apropriado. 
Ademais, há disponibilidade de álcool gel em todas as salas e 
em todos os cantos, além de horários diferenciados nos inter-
valos, o que evita aglomerações.

É fato que o trabalho do professor tem se multiplicado por-
quanto se vê obrigado a lecionar presencialmente e, ainda, a 
dar conta do ensino aos estudantes que estão em suas casas 
por conta o rodízio. Preparar material de conteúdo e ativida-
des, inserir esse conteúdo na plataforma digital, controlar o 
acesso e a realização de exercícios e avaliações são tarefas que 
demandam muito tempo e concorrem com a preparação e exe-
cução das aulas presenciais.

Não é sem algum sentido que a desvalorização do educador 
também contribui para esse clima de tensão e de insegurança. 
Com uma política liberal, o Governo Federal usa do preceito de 
não intervenção do Estado na economia, deixando ao mercado 
o papel de regulador. Diante desse cenário, os preços dispa-
ram, enquanto os salários mantêm-se congelados e defasados 
porquanto muitos governantes estão descumprindo o art. 37, 
inciso X da Constituição Federal, que trata do reajuste anual 
do salário (a recomposição das perdas inflacionárias). Desse 
modo, muitos professores se sentem frustrados com a visível 
perda do poder aquisitivo.

A Lei Federal Complementar 173, de 27 de maio de 2020, 
permitiu a Estados e municípios “afetados pela calamidade pú-
blica decorrente da pandemia da covid-19” que não concedam 
“vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração 
a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados 
públicos e militares, exceto quando derivado de sentença ju-
dicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior 
à calamidade pública”. Assim, a questão de insegurança finan-
ceira se agrava na medida em que o salário não acompanha o 
aumento do preço das despesas básicas de sobrevivência. 

A sensação de insegurança, então, atinge diversos níveis! 
Não se tem certeza de que não ocorrerão novas ondas de con-
taminação do coronavírus, não se tem informação precisa da 
eficiência dos imunizantes, não se pode ter certeza de que terá 
dinheiro suficiente ao fim do mês para alimentação, despesas 
do lar e com combustível para o deslocamento ao local de tra-
balho. Não está fácil! 

O Magistério em
tempos de pandemia

Procuradoria da 
Mulher é oficializada

EM TIETÊ

A professora Mirian Cardia, 
a advogada especialista em Di-
reito Criminal Militar, Maria 
Júlia Marques, e a advogada 
especialista em Direito Previ-

denciário e Trabalhista, Geru-
za Flávia dos Santos, foram 
oficializadas junto à Procura-
doria da Mulher em Tietê.           
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Na política cerquilhense, o usineiro já foi vereador por dois mandatos, 
sendo presidente do Poder Legislativo no biênio 2001/2002

EM CERQUILHO

José Roberto 
Pilon assume o
Poder Executivo

Em sessão extraordinária 
realizada na segunda, 30 de 
agosto, a Câmara de Cerqui-
lho, sob o comando do presi-

dente Mauro Frare (PSDB), deu 
posse ao vice-prefeito José 
Roberto Pilon (Cidadania). Na 
ocasião, o novo chefe do Po-

der Executivo assinou o termo 
de compromisso para, assim, 
assumir o cargo de prefeito.              
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Graduado em Química pela Universidade Estadual “Júlio de Mesquita Filho”, 
anteriormente, além de vice, atuava como diretor-administrativo da Petrom
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Bicadinhas da semana 

O planeta “fala”!

PARA ENCERRAR

As temperaturas têm mostrado a “fúria” da natureza. Em 
uma parte do planeta, vemos a seca e, em outra, chuvas inten-
sas. Percebe-se que estes fenômenos mostram as alterações 
climáticas relacionadas ao aquecimento global e são impor-
tante material de reflexão ecológica para a sociedade em geral.

Dessa forma, não há como não citar que já está mais que 
evidente que, em tempo de agressão ao planeta, de aquecimen-
to global e da necessidade de organização coletiva urgente, 
ações adequadas para minimizar estas mudanças climáticas e 
ambientais são fundamentalmente necessárias.

É lamentável que nós, humanos, pensemos que tudo na 
Terra está sob nosso controle, enquanto que, cada vez com 
maior frequência, a natureza inventa jeitos devastadores de 
provar que isso não passa de mera inocência. O pior é que o 
que ocorre aqui é uma pequena faísca da grande “bomba” que 
existe no Planeta Terra, após inúmeras ações do homem que 
destroem a vida humana, pouco a pouco. E mesmo assim a 
humanidade insiste em contaminar o próprio ar que respira, a 
água que consome, o solo que provém os alimentos, os rios, as 
florestas e os habitats dos animais por pura ganância. 

Infelizmente, todas essas destruições colocam em risco a 
sobrevivência da Terra e dos próprios seres humanos e, como 
consequência, acompanhamos as mudanças climáticas aumen-
tarem na frequência e na intensidade dos desastres naturais, 
como secas, ciclones e enchentes. Com tantas ações destruido-
ras, o impacto tem sido cada vez mais desastroso.

O maior problema do planeta, hoje, é entender e resolver as 
relações homem-terra, para que se consiga viver em harmonia 
e em equilíbrio. Pesquisas recentes mostram que, embora a ja-
nela de oportunidade esteja se fechando, ainda é possível evi-
tar um cenário devastador. Entretanto, é importante haver um 
processo participativo e sustentável, cada um fazendo a sua 
parte e respeitando o ciclo de cada ser existente no planeta. 

Ou seja, as técnicas adquiridas pelo homem devem servir 
para proteger o planeta, cuidar dos resíduos gerados, para se 
proteger de alguma transformação natural, e não para destruir 
a vida. Deve haver respeito à grandeza da natureza.

Resumindo de maneira bem simples: é necessário o uso da 
energia limpa, o que o Brasil tem em abundância: sol, vento e 
água, sem ter como base a destruição das florestas. O lixo tam-
bém tem que ser separado e tratado adequadamente e os rios, 
protegidos, de verdade. Assim, lembremo-nos que estamos to-
dos no mesmo planeta e, portanto, temos que ter, necessaria-
mente, um olhar abrangente para saber o que queremos para 
os próximos anos. 

Porém, pelo que parece, as decisões estão atrasadas e o 
clima já dá sinais de colapso. A relação do homem com o meio 
ambiente, baseada no indesejável tripé do descomprometi-
mento, inesgotabilidade e irresponsabilidade, poderá consu-
mar as previsões mais catastróficas quanto à escassez dos 
recursos naturais, sobretudo da água, inviabilizando, dentro 
de poucos anos, a vida na Terra. Portanto, é fundamental uma 
visão fundamentada nos princípios da sustentabilidade e de 
valores éticos entre todos. Concorda?

“A maturidade me permite olhar os fatos com menos ilu-
sões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tran-
-quilidade e querer com mais doçura” - autora Lya Luft.

FRASE DO DIA Ademir Modanesi, além de toda a sua baga-
gem histórica sobre Tietê e seu povo, ainda fornece aos amigos 
frases de grande valor filosófico. A última frase foi: “o que é mais 
uma flechada para São Sebastião?” A inspirada frase pode ser 
usada quando você vai tomar mais um xingo por algo. Muito en-
corajante, não é?

ANFITRIÃO SEM JEITO Segundo as más línguas, Ivan Pae re-
cebeu Janaína Foltran Piva, que é a nova apresentadora do pro-
grama “Abrindo o Jogo”, de forma bem diferente. Quer saber 
como? É melhor perguntar para Ivan Pae!  

PESO PESADO De acordo com os fofoqueiros da city, a ban-
cada de apresentadores do programa “Abrindo o Jogo” estava, li-
teralmente, um peso nesta semana. De um lado tinham 248,45kg 
e, do outro, 189,75kg. Quem dividia essas medidas era Janaína 
Foltran Piva. Agora, a pergunta que não quer calar: qual lado es-
tava penso? O do Ivan Pae e Gilsão Paeh ou o do Thiago Palerma 
e Leandro Ghizzi? 

EM FESTA Em Tietê, a equipe do Agora Eu “Se” Consagro 
(Aesc) completou três anos de fundação no domingo, 29 de 
agosto. Na ocasião, César Guitte (Nossa Folha) fez um vídeo em 
homenagem à data que levou o presidente Talão Madeira às lá-
grimas. A dúvida é: será que ele está tão sentimental assim por 
conta do time ou da solteirice?

OLHA SÓ As borboletas do jardim descobriram que, depois 
de desconstruir, parcialmente, o clássico “A Branca de Neve e os 
Sete Anões” na Chácara Jatobar, em Tietê, Newton Knippel rece-
beu a informação que o ponto de encontro dos amigos vai mudar 
de endereço. Segundo as más línguas, o motivo é para que New-
tão não frequente mais o local e, assim, não “atropele” ninguém 
no jardim. Alguns amigos sugeriram, inclusive, que, na falta de 
um dos anões, se convoque João Vicente (Pita) para fazer parte 
do elenco. No entanto, qual ele será? Soneca, Mestre, Dengoso, 
Atchim, Feliz, Dunga ou Zangado?

NOVA PROFISSÃO De acordo com as más línguas, os fãs pe-
diram para Guto Paladini se tornar advogado, pois, devido aos 
seus argumentos inteligentes e destemidos, já estão querendo 
contratá-lo. Mesmo porque, com Guto Paladini, não existe menti-
ra. Ou é ou não é! Com Guto não existe falsidade!

NOVELEIRA A noveleira de plantão Olga Camargo (Tito) 
roi as unhas por conta das maldades da vilã Cora, interpretada 
na primeira fase por Marjorie Estiano e, na segunda, por Drica 
Moraes, na reprise da novela Império, da Rede Globo. Há quem 
diga que Olga até pensa em consultar um cardiologista para 
ver se o coração aguenta?

PIADAS As más línguas comentaram que Édie “Salim” Ho-
nório só consegue terminar a semana bem se vir até a reda-
ção do jornal Nossa Folha e contar suas inúmeras piadas aos 
amigos. Bem que a jornalista Damana Rodrigues tenta acom-
panhar o corintiano nas piadas, mas, de acordo com as más 
línguas, o contador oficial é somente Édie “Salim” Honório.

ESQUECIDO As más línguas comentaram que Benê (ex-
-Volks) veio até a redação deste semanário retirar um exem-
plar, mas, no papo animado, esqueceu o motivo. Quando dei-
xava a redação, o cérebro de Benê emitiu “alerta” de que ele 
não havia retirado o jornal e teve que retornar. Será a idade?

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

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

LIVE 1 Nesta sexta, 3 de 
setembro, às 20 horas, pelo 
perfil @damanarodrigues no 
Instagram, a jornalista do Nos-
sa Folha e criadora de conte-
údo, Damana Rodrigues, fará 
uma live com a psicóloga Thel 
Alves, de Tietê. Nesta entrevis-
ta ao vivo, a especialista falará 
sobre os efeitos emocionais 
provocados pela pandemia da 
covid-19 e os desafios da rea-
daptação da relação humana.  

LIVE 2 Na segunda, 6 de 
setembro, às 20 horas, a bio-
médica Rafaela Antunes, da 
Unna Pilates & Estética Avan-
çada, entrará em uma live com 
a jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, no @damanarodri-
gues no Instagram. Nesta con-
versa, a profissional revelará 
os principais fatos que marca-
ram sua vida pessoal e profis-
sional e contará quais foram os 
maiores medos e as principais 
superações nesta pandemia 
em relação aos seus negócios.

LIVE 3 O especialista em 
Tecnologia da Informação 
(T.I.), proprietário do campo 
Fut Arena e ex-jogador de fute-
bol Juninho Montanham chega 
para uma live com a jornalista 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
na quarta, 8 de setembro, às 
20 horas, no @damanarodri-
gues no Instagram. Ao vivo, 
ele contará sobre os fatos que 
marcaram sua vida, especial-
mente do relacionamento com 
os pais e com as irmãs, do ca-
samento e dos filhos, assim 
como revelará as principais 
conquistas profissionais e es-
portistas.

DRIVE-THRU 1 Na próxi-
ma sexta, 10 de setembro, a 

partir das 19h30, no Espaço 
São José, em Cerquilho, haverá 
a Noite do Lanche Drive-Thru. 
Neste dia, a comunidade Santa 
Cruz colocará à venda lanche 
de pernil, X-bacon e X-salada, 
todos artesanais. 

CONCURSO A Prefeitu-
ra do município de Laranjal 
Paulista anunciou um novo 
processo seletivo, que visa a 
formação de cadastro reserva 
e a contratação de 18 profis-
sionais de Ensinos Fundamen-
tal, Médio e Superior, em cará-
ter temporário. As inscrições 
seguem abertas até segunda, 
13 de setembro, pelo https://
www.avancasp.org.br/infor-
macoes/25/. 

MATRÍCULAS O Projeto 
Guri prorrogou as inscrições. 
Dessa forma, as matrículas se-
guem até 24 de setembro e são 
válidas para crianças, adoles-
centes e jovens, dos oito anos 
completos aos 18 incomple-
tos. Para a inscrição, é preciso 
preencher o formulário no site 
https://bit.ly/NovasMatrícu-
las2021-2. Lembrando que o 
Polo Tietê atende pelo telefone 
(15)3285-2937.

OPORTUNIDADE A As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Tietê (Acet), através 
do Sebrae Inova, promove 
nos dias 20, 27 e 28 de setem-
bro, no horário das 13h30 às 
17h30, o curso Layout de Sa-
lão de Beleza.  Objetivo desta 
iniciativa é sensibilizar o parti-
cipante para a composição de 
ambientes de salão de beleza. 
O evento gratuito tem inscri-
ções pelo https://Forms.Offi-
ce.Com/R/Gbnm7ny5ks.

VOUCHER No domingo, 
3 de outubro, das 10h30 às 
14 horas, no salão de festas 
de Santa Teresinha, em Tietê, 
haverá a venda de combos, 
contendo churrasco ou leitoa, 
acompanhado de frango e 
maionese. O valor será R$70. 
Vale lembrar que as entre-
gas serão por drive-thru. Mais 
informações pelo telefone 
(15)3285-4050.

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 4 de setembro

SANTA TERESINHA: às 16 e às 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas (Tríduo).
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.

DOMINGO: 5 de setembro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
PERPÉTUO SOCORRO: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 9h30 (Festa).
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE:  às 10 horas e 
às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 
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 VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.



Em Tietê, durante patrulha-
mento pela rua Rafael de Cam-
pos na sexta, 27 de setembro, 
policiais militares receberam 
informação sobre um roubo 
em andamento na rua Treze 
de Maio. 

No local informado, os po-
liciais militares se depararam 
com dois veículos colididos. 
Na abordagem, o condutor 
de um dos carros relatou que 
usou seu veículo para impedir 
a fuga do criminoso. No local, 
também encontravam-se a ví-
tima, bastante nervosa devido 
à agressão que recebeu, e o 
autor do roubo sendo contido 
por populares. 

Em seguida, os policiais mi-
litares receberam outras infor-
mações que havia uma outra 
vítima de roubo com uso de 
faca pelas proximidades. Em 
busca ao veículo utilizado pelo 
referido criminoso, os PMs en-
contraram a faca utilizada no 
roubo e uma bolsa com docu-
mentos da outra vítima, que 
após contato, reconheceu o 
criminoso e seus pertences.

Em consulta sobre o em-
placamento do veículo, os 

policiais militares receberam 
a informação do Centro de 
Operações da Polícia Militar 
(Copom) que tal veículo havia 
sido furtado no município de 
Laranjal Paulista na quinta, 26 
de agosto. Diante dos fatos, 
os bens foram devolvidos aos 
seus proprietários e o indiví-
duo conduzido à Delegacia  de 
Polícia, permanecendo no local 
à disposição da Justiça pelos 
crimes de roubo consumado, 
roubo tentado e furto.

SEGURANÇA VIÁRIA - A 
AB Colinas, concessionária 
do Programa de Concessões 
Rodoviárias do Estado de São 
Paulo, realiza neste mês de se-
tembro, seis novas edições do 
drive thru de segurança viária 
com os caminhoneiros que 
trafegam pelas rodovias do 
trecho de concessão. 

Durante as ações, as equi-
pes da concessionária vão rea-
lizar a distribuição de material 
informativo aos caminhonei-

ros, com gibi e panfleto, um 
lixocar e um kit lanche. 

De acordo com a AB Coli-
nas, além de distribuir os kits, 
as equipes da concessionária 
também vão orientar os cami-
nhoneiros sobre a importância 
da continuidade das ações de 
segurança contra a covid-19, 
o uso de máscaras e álcool 
gel (que é disponibilizado em 
todas as cabines de pedágio e 
bases operacionais da AB Co-
linas), distanciamento social, 
entre outras.

O primeiro evento ocorrerá 
na terça, 14 de setembro, das 
8 às 9 horas, na balança do km 
17+940 da SP-075, na cidade 
de Itu, na pista sentido Cam-
pinas. No mesmo horário, a se-
gunda edição do mês ocorrerá 
na segunda, dia 20, na balança 
do km 95+570 da SP-280, em 
Porto Feliz, na pista sentido 
Capital.

Já na terça, dia 21 o drive 
thru será em Campinas, na ba-
lança do km 64+080 da SP-075, 
na pista sentido Indaiatuba. A 
programação se repete no dia 
22, desta vez em Cabreúva.
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Começam as obras de 
rebaixamento de calçadas

REGIÃO CENTRAL

Em Tietê, o prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB) anunciou na 
terça, 24 de agosto, o início 
das obras de rebaixamento 
das calçadas na região central 
do município, com o objetivo 
de promover a política de mo-
bilidade urbana e tornar todo 
eixo comercial central de Tie-
tê acessível.

De acordo com Sandei, 
“serão construídas 102 ram-
pas de acessibilidade em 
toda área central, com recur-
sos conquistados junto ao 
deputado estadual Sargento 
Neri (Avante), para promover 
acessibilidade aos cidadãos, 

sem dificuldade e constrangi-
mento para locomoção, assim 
como fizemos com as rampas 
e corrimãos da praça doutor 
Elias Garcia”, destacou.

Na terça, 31 de agosto, a 
empresa vencedora do cer-
tame licitatório da Prefeitura 
de Toetê deu início à ação de 
concretar a primeira remessa 
de acesso nas calçadas, que 
receberão, ainda, a sinaliza-
ção horizontal de acessibili-
dade. 

Essas informações são do 
secretário municipal de Obras 
e Planejamento, Álvaro Flo-
riam Gebraiel Bellaz.

Divulgação PMT

Na terça, 31 de agosto, a empresa vencedora do 
certame licitatório deu início à ação 

Os PMs encontraram a faca utilizada no roubo e uma 
bolsa com documentos da outra vítima

Tietê participa do lançamento 
do “Desenvolve Municípios”

GOVERNO DO ESTADO

Na segunda, 30 de agosto, 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do Governo do Estado de 
São Paulo, houve o lançamen-
to do Programa “Desenvolve 
Municípios”. Na ocasião, o 
governador João Doria (PSDB) 
realizou anunciou a parceria 
entre as Secretarias de Estado 
da Fazenda e Planejamento e 
de Desenvolvimento Regional 
com o Banco Desenvolve SP, 
para fomentar ações de cres-
cimento econômico no Estado. 

Na primeira iniciativa, se-
gundo anunciado, o Gover-
no de São Paulo destinará R$ 
1 bilhão em financiamentos 

com condições especiais e ju-
ros subsidiados, para que as 
Prefeituras possam implantar 
novos projetos na área de in-
fraestrutura urbana.

Presente na solenidade, o 
prefeito de Tietê, Vlamir San-
dei (PSDB), com conhecimento 
das demandas de Tietê, já re-
alizou a adesão às determina-
das linhas do programa.

Na ocasião, Sandei foi re-
cebido pelo governador João 
Doria, pelo vice- governador 
Rodrigo Garcia, pelo deputado 
federal Vitor Lippi e pela depu-
tada estadual Damaris Moura, 
todos do PSDB.

Vlamir Sandei esteve com Vitor Lippi, Damaris 
Moura, Rodrigo Garcia e João Dória

Os bens foram devolvidos aos seus proprietários e o indivíduo conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça

Com apoio da população, PM prende criminoso
OCORRÊNCIA

Divulgação PM

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

Novo semáforo organiza o 
trânsito, aponta Prefeitura

CENTRO

Após duas semanas de fun-
cionamento, o novo semáforo 
instalado entre as ruas Te-
nente Gelás e dr. Palinuro, na 
esquina que compreende a Câ-
mara e a praça dr. Elias Garcia, 
em Tietê, demonstrou eficácia 
na disciplina do trânsito, dei-
xando-o mais seguro, segundo 
divulgou a Prefeitura.

“O local e o equipamento 
diferenciado, com temporiza-
dor e sinalização luminosa de 
travessia específica para pe-
destre, renderam elogios nas 
redes sociais, pedindo insta-
lações em outros locais”, des-
tacou o prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB).

Em nota oficial, o secretá-
rio municipal de Segurança e 
Trânsito, Nilson Bertola, in-
formou que o investimento no 
local foi bastante aceito pelos 
condutores de veículos e pe-
destres. Destacou ainda que, 

nos horários de pico, o escoa-
mento do trânsito melhorou e 
segue sem demora ou fila em 
nenhuma das vias de fluxo de 
veículos, intercalado com o 
acesso de travessia segura pe-
los pedestres. 

“O prefeito já nos designou 
para tecnicamente levantar ou-
tros pontos que podem estar 
necessitando de melhor fluído 
do trânsito e de maior segu-
rança aos transeuntes para fu-
turos novos investimentos no 
município”, completou Nilson 
Bertola.

MUDANÇA Em Cerquilho, 
a Diretoria de Trânsito infor-
mou que, desde quarta, 1º de 
setembro, a avenida Brasil, na 
altura do nº 781, na Vila São 
José, passou a ter sentido úni-
co, para quem transita sentido 
aos bairros Galo de Ouro, Vito-
ria II, Recanto da Colina e Mato 
Dentro. 

Elektro investirá quase 
R$800 mil na Cidade Jardim

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Após as tratativas entre a 
Secretaria de Obras e Planeja-
mento de Tietê e a concessio-
nária Elektro quanto à moder-
nização da iluminação pública 
de vinte e duas avenidas e ruas 
de acesso e grande circulação 
de pedestres e condutores de 
veículos, da cidade, foi anun-
ciado um investimento inicial.

De acordo com a Prefeitu-
ra, por meio do programa de 
eficiência energética da Elek-
tro e sem nenhuma contrapar-
tida por parte do município, 
será possível investir apro-
ximadamente R$800 mil em 
substituição das modelos led, 
totalizando 800 pontos de ilu-
minação, o que trará economia 
de aproximadamente 874,30 

MWh/ano.
O secretário municipal de 

Obras e Planejamento, Álvaro 
Floriam Gebraiel Bellaz, des-
tacou que serão contempla-
das com a nova iluminação as 
avenidas Amélio Schincariol, 
Francisco de Toledo, Guiomar 
Fleury de Camargo, Bela Vista, 
Fernando Costa, Soares Hun-
gria, Largo da Igreja Matriz da 
Santíssima Trindade e as ruas 
Rafael de Campos, São Benedi-
to, rua do Comércio, Tenente 
Gelás, Vigário Paulino Aires, 
João Correia, Lara Campos, 
Nove de Julho, Antonio Nery, 
Luiz Fernandes Diogo, dr. Pa-
linuro, Júlio dos Reis, Enok 
Barreira de Macedo, Sete de 
Setembro e Brasília.

Decretado ponto facultativo

6 DE SETEMBRO

As Prefeituras de Tietê, 
Cerquilho e Jumirim decreta-
ram ponto facultativo, nas re-
partições públicas municipais, 
referente ao expediente da 
segunda, 6  de setembro, data 
que antecede o feriado da In-
dependência do Brasil. 

Excetuam-se às regras do 
decreto municipal os servi-
ços considerados essenciais 

no atendimento à população, 
como limpeza e coleta de lixo 
domiciliar.

O governador João Doria 
(PSDB) também assinou o de-
creto estadual que estabelece 
que a próxima segunda, 6 de 
setembro, será ponto facultati-
vo no Estado de São Paulo, por 
causa do feriado de Sete de Se-
tembro.

Divulgação PMT



Trabalho será realizado por meio de palestras e outras ações de cunho informativo, incentivando a mulher a lutar pelos seus direitos
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RUBENS DONIZETE DELGADO 
Faleceu em Tietê, em 26 de agosto, Rubens Donizete Del-

gado aos 64 anos. Falecido era casado com Dalva dos Reis 
Delgado e deixou os filhos Ione, Eunice, José Augusto, Telma 
Cristina e Ashley Lorrane, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após 
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

ROSA APARECIDA FRÉ MODANEZE 
Faleceu em Tietê, em 28 de agosto, Rosa Aparecida Fré Mo-

daneze aos 70 anos. Falecida era casada com Fernando Moda-
nez e deixou demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após 
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

GERALDO BERTANHA
Faleceu em Cerquilho, em 1º de setembro, Geraldo Berta-

nha aos 70 anos. Falecido era casado com Maria Adma Faulin 
Bertanha e deixou os filhos Marilei, Marcio Luís, Vander Rodi-
neis e José Vagner, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cer-
quilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Munici-
pal Antigo de Cerquilho.

LEONOR COLUCCI HORTA
Faleceu em Cerquilho, em 1º de setembro, Leonor Colucci 

Horta aos 95 anos. Falecida era viúva e deixou a filha Maria 
Edite, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após 
recomendação, sepultado no Cemitério Parque Municipal de 
Cerquilho.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem a todos pelas ma-

nifestações de pesar recebidas e aos que compareceram aos 
funerais.

FALECIMENTOS
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As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

JULIA APARECIDA BUENO PEDROSO
Faleceu em Sorocaba, em 24 de agosto, Julia Aparecida 

Bueno Pedroso aos 76 anos. Falecida era viúva de David de 
Camargo Pedroso e deixou os filhos Cristina, Júlio e Carlos (in 
memoriam), além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de 
Tietê.

LUIZ CARLOS SOARES
Faleceu em Piracicaba, em 26 de agosto, Luiz Carlos Soares 

aos 75 anos. Falecido era casado com Leonice Aparecida Beluci 
Soares e deixou os filhos Reinaldo Luís e Lucélia Maria, além 
de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cer-
quilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Munici-
pal de Boituva.

NEUSA MORAES SCHNEIDER
Faleceu em Osasco, em 27 de agosto, Neusa Moraes Sch-

neider aos 79 anos. Falecida era casada com Matias José Sch-
neider e deixou os filhos Wagner, James e Alexandre, além de 
demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de 
Conchas.

THEODORICO HENRIQUE DANTAS
Faleceu em Conchas, em 27 de agosto, Theodorico Henri-

que Dantas aos 75 anos. Falecido era viúvo de Cecilia Euzébio 
Dantas e deixou demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de 
Conchas.

JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

FALECIMENTOS
Faleceu em Itapetininga, em 28 de agosto, José Aparecido 

de Souza aos 69 anos. Falecido era casado com divorciado e 
deixou os filhos Beatriz, Márcio e Alexandre, além de demais 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cer-
quilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque 
Municipal de Cerquilho.

MARGARIDA GILBERTI NEVES
Faleceu em Conchas, em 29 de agosto, Margarida Gilberti 

Neves aos 88 anos. Falecida era viúva de José Simão Neves e 
deixou os filhos Maria, Antonio, Mário, Helena e José, além de 
demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de 
Conchas.

RENATO LUIS TOAGLIARI
Faleceu em Sorocaba, em 30 de agosto, Renato Luis Toagliari 

aos 40 anos. Falecido era solteiro e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerqui-

lho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal 
Antigo de Cerquilho.

MANOEL MARTINS DE ARAÚJO
Faleceu em Tietê, em 30 de agosto, Manoel Martins de Araú-

jo aos 91 anos. Falecido era viúvo de Maria Aparecida de Assis 
Araújo e deixou a filha Aparecida, além de demais familiares.

Seu corpo foi sepultado no Cemitério Memorial Jardim do 
Éden de Tietê.

MARIA RIBEIRO DOMICIANO
Faleceu em Osasco, em 1º de setembro, Maria Ribeiro Domi-

ciano aos 92 anos. Falecida era viúva de Antonio Domiciano de 
Andrade e deixou os filhos João, José, Aparecida, Lucieni e Ilda 
(in memoriam), além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cer-
quilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque 
Municipal de Cerquilho.

A S S I N E
(15)3282-5133

Procuradoria assegura direitos e combate violência
EM DEFESA DA MULHER

Para a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), a violên-
cia contra a mulher é definida 
como todo ato baseado no gê-
nero, que tem como resultado 
o dano físico, sexual, psicoló-
gico, incluindo ameaças, co-
erção e privação arbitrária da 
liberdade, seja na vida pública 
e/ou na vida privada.

Diante dessa problemática 
social, a Câmara Municipal de 
Tietê criou a Procuradoria da 
Mulher, cuja missão é repre-
sentar todas as mulheres. Este 
órgão é composto por três pro-
curadoras nomeadas, a profes-
sora e diretora escolar Mirian 
Cardia, a advogada especialis-

ta em Direito Criminal Militar, 
Maria Júlia Marques, e a advo-
gada especialista em Direito 
Previdenciário e Trabalhista, 
Geruza Flávia dos Santos.

Desse modo, trata-se de 
um órgão vinculado ao Poder 
Legislativo, do qual recebe 
todo o apoio estrutural ne-
cessário, pois visa a difusão 
da informação ao colocar em 
evidência o fortalecimento da 
mulher como um todo.

Portanto, as atividades da 
Procuradoria da Mulher serão 
voltadas ao acompanhamento 
de políticas públicas munici-
pais, que envolvem o direito 
das mulheres, assim como vai 

organizar e divulgar palestras, 
audiências públicas, estudos, 
entre outras ações.

Prioritariamente, o traba-
lho será realizado por meio 
das redes sociais, com pales-
tras e outras ações de cunho 
informativo, incentivando a 
mulher a dizer não à violên-
cia, seja ela em qualquer esfe-
ra, uma vez que visa, ainda, o 
empoderamento feminino na 
participação igualitária dentro 
da sociedade, na qual está in-
serida. “É o dizer não a todo 
e qualquer tipo de violência!”, 
reafirmaram Mirian Cardia, 
Maria Júlia Marques e Geruza 
Flávia dos Santos, ao jornal 

Nossa Folha.
Vale constar que todas as 

procuradoras assumiram, com 
muita honra, esta missão e es-
tão à disposição para a cons-
trução de uma sociedade mais 
humana e justa.

Solenidade dedicada à pos-
se de Mirian Cardia, Maria Júlia 
Marques e Geruza Flávia dos 
Santos ocorreu na Câmara Mu-
nicipal de Tietê na sexta, 27 de 
agosto, por meio da resolução 
3/2021, aprovada por unani-
midade pelos vereadores e que 
teve incentivo da procuradora 
jurídica do Poder Legislativo 
de Tietê, Leticia Aparecida Al-
ves Lima.

Dvulgação CMT

Presidente do Poder Legislativo e autoridades prestigiaram Maria Júlia Marques,
Geruza Flávia dos Santos e Mirian Cardia

Prefeitura orienta sobre 
Reembolso Estudantil 

SEGUNDO SEMESTRE

A Prefeitura de Cerqui-
lho, através da Secretaria de 
Educação e Coordenadoria de 
Transporte Escolar, divulgou o 
cronograma para cadastro do 
Reembolso Estudantil para o 
segundo semestre de 2021.

Excepcionalmente nesta 
ocasião, é necessário que to-
dos os alunos façam um novo 
cadastro por meio do site  
www.cerquilho.sp.gov.br/pa-
gina/8/transporte-e-reembol-
so-estudantil. 

Confira o cronograma: 
 •De 3 a 9 de setembro: 

pré-cadastro online para todos 
os alunos do reembolso estu-
dantil.

 •De 13 a 17 de setembro: 
entrega das documentações 
(também para todos os alu-
nos). Para isso, devem entregar 
a documentação na Secretaria 
Municipal de Educação, locali-
zada na avenida dr Vinicio Ga-
gliardi, 1180, bairro Nossa Se-
nhora de Lourdes, de segunda 
a sexta, das 8h30 às 12 horas e 
das 13 às 16h30.

 •De 20 a 24 de setembro:   
entrega do comprovante do 
Programa Federal para aque-
les alunos que participam de 
algum dos três programas fe-
derais (Prouni, Fies ou Bolsa 
Família), pois estes têm direito 
a 100% de reembolso da tabela 
de valores.

 •De 27 a 29 de setem-
bro: período para entrar com 

pedido de protocolo para os 
alunos que perderam prazo 
de cadastro ou tiveram qual-
quer eventual problema na 
documentação. Desse modo, 
pode se abrir um protocolo 
de requerimento na própria 
secretaria de Educação, para 
posterior análise no prazo de 
15 dias, podendo este ser de-
ferido ou indeferido.

 Mais informações pelo te-
lefone (15)3384-8333.

CRECHES - A Prefeitura, 
através da Secretaria de Educa-
ção e Cultura, também informa 
que segue até este domingo, 5 
de setembro, com o cadastro 
para as creches municipais 
pelo link https://cerquilho.
quatenus.com.br/inscricao.

Depois de acessar o formu-
lário online, é necessário pre-
encher todos os campos com 
as informações solicitadas. Ao 
final desse cadastro, no pró-
prio site aparecerá uma men-
sagem informando o número 
do protocolo. 

Passada essa etapa do ca-
dastro, encerradas as inscri-
ções, os pais ou responsáveis 
pelas crianças serão convoca-
dos por telefone para a retira-
da da vaga, de acordo com a 
ordem de inscrição do formu-
lário eletrônico. 

Em caso de dúvidas, a Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção de Cerquilho atende pelo 
(15)3384-8333.
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Rua Enock Barreira
de Macedo, 355

Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS - Jd. Santa Cruz l Jd. 
Baccili l Centro l Brasilinha l 
Vila Justina l Jardim São Francis-
co 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: Esti-
lo l Lara Campos l Bela Vista l 
Curuçá l Aurélio Persone l das 
Nações.
LOTES - Vila Justina l Jardim Bac-
cili l Seis Irmãos l Jardim Bonan-
za l Condomínio Cidade Jardim l 
Condomínio Nova Tietê l Residen-
cial Terra Nova.
SÍTIOS - Jumirim l Baronesa l 
Cruz das Almas l Ribeirão Fundo 
l Costa Rica l Rosário l Mandis-
sununga 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 Bonan-
za l Cohab l Jardim da Serra l Al-
tos do Tietê  l Galpões comerciais 
l Salas comerciais no Centro, na 
rua Tenente Gelás, 1.227.

Creci 59.273

Sindicato anuncia agenda de 
cursos gratuitos

EM TIETÊ

O Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Tietê (STRT), 
presidido por José Carlos Pi-
zol, promove cursos gratuitos 
neste mês. O primeiro “Como 
vender para o governo”, em 
parceria com a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Es-
tado de São Paulo (Faesp) e o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (Senar), será na 
quinta e sexta, 9 e 10 de se-
tembro. 

Essa capacitação terá mate-
rial didático e entrega de certi-
ficados, além de café e almoço 
no local. As inscrições ocorre-

rão até 8 de setembro. Tam-
bém haverá o curso gratuito 
em “Segurança em máquinas 
e implementos agrícolas”, com 
início em 17 de setembro. 

Vale destacar que todos 
os cursos contarão com vagas 
limitadas e atenderão todas 
as normas vigentes contra a 
covid-19. Para estas capaci-
tações, as inscrições deverão 
ser feitas na sede do sindicato, 
na Praça José Augusto Corrêa, 
45, no Centro, ao lado da Pre-
feitura de Tietê, ou através do 
WhatsApp (15)99840-7736 ou 
do telefone (15)3282-1435.

O tema deste artigo é so-
bre a aposentadoria do vigi-
lante, pois, ainda há muitas 
dúvidas devido às recentes 
mudanças ocorridas no âm-
bito previdenciário. Vou ex-
plicar respondendo pergun-
tas frequentes:
Quem é considerado vigi-
lante pelo Instituto Nacio-

nal de Seguro Social (INSS)? 
Vigilante é o profissional 

de segurança privada, cuja 
responsabilidade é prote-
ger pessoas, bens, valores, 
eventos, equipamento, edi-
ficações e estabelecimentos 
privados e públicos de for-
ma geral, a fim de garantir a integridade física das pessoas e 
a preservação do patrimônio. Exemplos: vigilância patrimonial 
em lugares como: seguranças de bancos, shoppings, edifícios, 
condomínios, eventos, entre outros, além de escolta armada e 
segurança pessoal privada.
Quais os requisitos da aposentadoria especial do vigilante?

l  Antes da reforma: bastava completar 25 anos de atividade 
especial.

l  Depois da reforma: além de completar 25 anos de ativi-
dade especial, é necessário ter a idade mínima de 60 anos para 
ambos os sexos.

A idade mínima passou ser exigida, a partir de 13/11/2019. 
Outra mudança importante trazida pela reforma foi quanto à 
forma de comprovação da atividade especial como vigilante e, 
ainda, a criação de regras de transição para trabalhadores que 
estavam próximos de se aposentar em 13/11/2019.
Como conseguimos provar a atividade especial de vigilante?

Até 28/4/1995, as atividades de vigilância podiam ser 
comprovadas através da apresentação da Carteira de Traba-
lho (CTPS) ou outros documentos trabalhistas como contrato, 
termo de rescisão, contracheques, entre outros, pois até essa 
data a função de vigilante era concedido por “enquadramento 
profissional”.

Com a Lei 9.022/1995, o critério para concessão de aposen-
tadoria especial mudou, sendo necessário comprovar a exposi-
ção a agentes nocivos de natureza física, química ou biológica 
ou periculosidade através de documentos, que deverão ser so-
licitados na empresa.

Por fim, a pergunta mais frequente: apenas vigilantes ar-
mados podem se aposentar de maneira especial?

Em 2020, no julgamento do Tema 1.031, o Supremo Tribu-
nal de Justiça (STJ) decidiu que os vigilantes têm direito à apo-
sentadoria especial independentemente da utilização ou não de 
armas de fogo no trabalho.

Em caso de dúvidas, consulte um advogado(a) especialista 
em Direito Previdenciário.

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS, advogada inscrita na OAB/
SP 266.012, especialista em Direito Previdenciário

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Divulgação

Vigilantes têm direito à 
aposentadoria especial

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Preto. Um cão de porte médio e de aproxima-
damente oito anos. Está castrado e vacinado. Mesmo cego, 
tem uma esperteza, além de gostar de cães e gatos. Bastante 
dorminhoco, come sozinho e tem sua independência mesmo 
com sua deficiência. Mais informações pelo (15)99739-3002 
ou acesse miaujude.com.

Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP

Telefones: (15) 3282-3744 
3285-1960 . 99658-0967

www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS - 
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR 

ATENDER A TODOS
l Casa no Centro - Excelente localização, 
em frente para a praça central - Valor da 
locação: R$750 + 50% do IPTU (R$55,05) 
= Total: R$ 805,05. Acomodações: Sobrado 
- Piso Superior disponível, com dois dormitó-
rios, um banheiro social, sala e cozinha con-
jugados e lavanderia.
l Casa da Frente - Centro: R$900, inclu-
so IPTU. Acomodações: 2 dormitórios, sala, 
cozinha, 1 banheiro social, lavanderia, 1 ba-
nheiro social e garagem no fundo para 1 carro 
coberto.
l Casa no Jardim Bonanza - R$950 - Aco-
modações: 2 dormitórios; sala; cozinha e 1 
banheiro social - Parte Externa: 1 quarto; 
área de serviço e garagem para 1 carro co-
berto.
l Apartamento no Edifício Aurélio Perso-
ne - Centro. Acomodações: 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, 1 banheiro 
social, cozinha, lavanderia, banheiro de ser-
viço e 2 vagas na garagem. Valor da locação: 
R$1.400, Aluguel + Condomínio R$535 + 
IPTU (2021) R$59,81 = Total R$1.994,81 - 
Valores podendo ter alterações.

IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa no Jardim da Serra - R$260.000 mil 
- Acomodações: 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.
l Casa na Bela Vista - R$400.000 mil. Aco-
modações: 3 dormitórios, sala, 2 cozinhas, 3 
banheiros social e garagem coberta para 2 
carros e mais um salão pequeno na frente.
l Lote no Bairro: Vila Justina- Esquina - 
R$680.000 mil. São dois lotes, no total de 
614,08m².
l Casa no Bairro: Jardim São Francisco 
– R$ 450.000,00. Acomodações: Casa prin-
cipal: com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, e 1 
banheiro social, cozinha planejada com coo-
cktop, sala, garagem para 2 veículos, quintal 
com piso de pedra. Fundos: casa completa 
com 1 dormitório, 1 banheiro social, sala, co-
zinha e uma varanda com aprox. 3,5 metros 
de largura e cumprimento da largura total do 
terreno.Calçada de pedra com mosaico por-
tuguês.

Apto. familiar em
Santos - Canal 1

(avenida da praia)
Acomodação para

5 pessoas.
Para fins de semana,

temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou 

(15)3282-6747
com Olga

FRENTE AO MAR SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(14)99165-1106

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da entidade supra, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo estatuto, convoca todos os in-
tegrantes da categoria econômica por ela representada nos 
municípios de Águas de São Pedro, Charqueada, Piracicaba, 
Saltinho, São Pedro, Tietê e Torrinha, para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realiza-
da no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo - SEMDETTUR, localizada à 
rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 900, Centro, na cida-
de de Piracicaba, como segue:

Setor Supermercadista:
Quinta, 9 de setembro de 2021, às 14 horas.

Demais setores:
Sexta, 10 de setembro de 2021, às 14 horas.
Ambas, com a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 

do dia:
1ª) Autorização e outorga de poderes à diretoria para a 

negociação coletiva com as entidades representativas da ca-
tegoria profissional dos comerciários, incluindo celebração 
de termos de aditamento, em toda sua base de representa-
ção, nas respectivas datas-bases;

2ª) Autorização e outorga de poderes para a negociação 
coletiva com as entidades representativas das categorias pro-
fissionais diferenciadas, inclusive, celebração de termos de 
aditamento, em toda sua base de representação, nas respec-
tivas datas-bases;

3ª) Autorização e outorga de poderes para a negociação 
coletiva com a entidade representativa da categoria profis-
sional dos empregados em entidades sindicais do comércio, 
inclusive, celebração de termos de aditamento, em toda sua 
base de representação, na respectiva data base;

4ª) Discussão e aprovação de contribuição de representa-
ção da categoria econômica.

5ª) Discussão e aprovação de valor retributivo por servi-
ços prestados por meio da Câmara de Conciliação Prévia.

Não havendo, na hora acima indicada, número legal de 
participantes para a instalação dos trabalhos em primeira 
convocação, a Assembleia Geral será realizada 15 (quinze) 
minutos após, em segunda convocação, com o quórum le-
gal. A participação se limita a um representante por empresa. 
Caso o representante não seja o titular da empresa, o mesmo 
deverá apresentar procuração, com firma reconhecida pelo 
outorgante.

Em observação aos protocolos sanitários, reiteramos a 
obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, bem 
como seja respeitado o distanciamento corporal. 

Piracicaba, 3 de setembro de 2021
Itacir Nozella - presidente

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PIRACICABA
RUA GOVERNADOR PEDRO DE TOLEDO, 484

- PIRACICABA/SÃO PAULO. CNPJ 54.413.299/0001-35



No sábado, 28 de agosto, 
o Comercial Futebol Clube 
fez sua estreia pelo Campeo-
nato Paulista de Futebol, em 
em Santa Cruz do Rio Pardo, 
contra as equipes do Santa 

Cruzense nas categorias sub-
15 e sub-17.

Na primeira partida pela 
categoria sub-15, o alvinegro 
tieteense começou vencendo 
o time da casa por 1 a 0, mas, 

em seguida, sofreu um gol de 
empate segundos antes do fi-
nal da partida, que terminou 
em 1 a 1.

Já pela categoria sub-17, o 
Comercial Futebol Clube saiu 

com a vitória ao marcar o seu 
gol ainda no primeiro tempo, 
após um cruzamento na área. 
Ao fazer 1 a 0, o time de Tie-
tê garantiu os primeiros três 
pontos na competição.

Vale lembrar que as equi-
pes continuam a preparação 
para a segunda rodada, que 
ocorre neste sábado, 4 de se-
tembro, contra o Taquaritin-
ga no estádio “José Ferreira 

Alves” (Comercial), em Tietê.
NOTA À TORCIDA - Este 

jogo, válido pelo Campeona-
to Paulista de Futebol, não vai 
ser aberto ao público em ra-
zão da pandemia da covid-19.

Ecort participa da Maratona de Piracicaba

CORRIDA DE RUA

No domingo, 29 de agos-
to, parte da Equipe dos Cor-
redores de Rua de Tietê 
(Ecort) participou da 2ª Meia 
Maratona Floripira na cidade 

de Piracicaba.
Os destaques da corrida 

pela Ecort foram os atletas 
Wagner Marcom (Waguinho), 
4º lugar no geral, e Samuel 

Menezes (Carneirinho), 5º lu-
gar no geral.

Vale lembrar que o 63º 
Treinão da Ecort ocorrerá no 
domingo, 26 de setembro.

Segunda rodada ocorre neste sábado, 4 de setembro, contra o Taquaritinga no estádio “José Ferreira Alves”, em Tietê
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Equipe Sub-17 do Comercial estreia com vitória
CAMPEONATO PAULISTA

Fotos divulgação

Aesc comemora o terceiro aniversário
EM TIETÊ

Em 24 de agosto de 2018, 
nascia o Agora Eu “Se” Consa-
gro (Aesc), através do espor-
tista Thales Fleury de Camar-
go Madeira Filho, conhecido 
como Talão Madeira, que re-
solveu montar, em Tietê, uma 
equipe de Veteranos entre os 
amigos.

Na ocasião, após ter o time 
escalado, o primeiro jogo ocor-
reu, em 29 de agosto, na PPE, 
em Cerquilho, pois ainda não 
tinha campo definido para jo-

gar em Tietê. 
Na cidade vizinha, foram 

realizados apenas dois jogos, 
quando, então, os atletas se 
apresentaram, oficialmente, 
no FutArena, em Tietê, tendo 
a primeira equipe formada por 
João Francisco Casotto Cacoci 
(Frisco), Emerson Ronchi (Ron-
cão), Guido Mellaré, Paulo Suti-
lo Massarana (Paulo Matraca), 
Rodrigo Biagioni (Primo), Mar-
cos Aurélio Pantojo, Rodrigo 
Almeida, Fábio Furlan, Gilson 

Santos Machado (Gilsão), José 
Edgard Setúbal de Toledo Jú-
nior (Dum), Maurilio da Silva 
Bom Junior (Juninho Bugre), 
Flávio Arruda, Lucas Humber-
to Camilo, Peterson Azevedo, 
César Guitte (Nossa Folha), 
Thales Fleury de Camargo 
Madeira (Talão), Lauro Paladi-
ni (Laurão), Ivan Carlos Alves, 
Guto Melaré Forlevize e Thiago 
Giovanetti Vicentim (Palerma).

Posteriormente, os jogado-
res do Aesc também atuaram 

na Deretoria e no Juti, com 
retorno ao FutArena, com as 
disputas realizadas às quartas, 
das 18h15 às 19h15.

“Hoje, somos um clube de 
amigos, feito por amigos, sem 
fins lucrativos. Não visamos o 
futebol competição! Queremos 
é dar risada, fazer churrasco, 
ouvir pagode, enfim, nos di-
vertir em um ambiente fami-
liar”, disse o fundador e presi-
dente Talão Madeira.

Ainda segundo ele, a maior 
conquista do Aesc neste ter-
ceiro ano foi auxiliar e partici-
par do retorno aos gramados 
de diversos amigos, os quais 
estavam há anos sem praticar 
exercício físico.

Atualmente, o time conta 
com escudo, uniforme society 
e campo grande, além de bol-
sa personalizada. As cores do 
Aesc são azul, preto e branco.

“Hoje, temos muitas ami-
zades feitas e outras fortaleci-
das. Já participamos de vários 
torneios de futebol de Tietê, 
Cerquilho e Boituva, inclusive, 
com conquista de troféus. So-
mos uma família, só temos a 
agradecer nossos integrantes, 
colaboradores e patrocinado-
res”, finalizou Talão Madeira.

Arquivo César Guitte

Primeiro jogo da história do Aesc ocorreu na PPE, em Cerquilho

Sub-15 começou vencendo, mas empatou em 1 a 1 Sub-17 alcançou uma vitória com o placar de 1 a 0

Projeto “Cidadãos do 
Futebol” entrega 100 kits

INCENTIVO AO ESPORTE

O Projeto “Cidadãos do Fu-
tebol” e o Comercial Futebol 
Clube Tietê têm orgulho de 
compartilhar mais uma gran-
de ação realizada envolvendo 
jovens atletas.

Através dos projetos da 
Lei de Incentivo ao Esporte do 
Governo Federal, com o apoio 
dos patrocinadores Banco Itaú 
e Pinheiro Neto Advogados, fo-
ram entregues 100 kits espor-

tivos, que contêm uma mochi-
la com chuteira, caneleira, luva 
de goleiro, uniformes de treino 
e uma cesta básica.

O “Cidadãos do Futebol” e 
o Comercial Futebol Clube Tie-
tê ressaltaram que trabalham 
para a formação e desenvolvi-
mento de jovens dentro e fora 
de campo, pois, acreditam que 
a Educação é sempre o melhor 
caminho.

Divulgação Comercial

Os kits esportivos contêm mochila com chuteira, 
caneleira, luva, uniformes de treino e cesta básica

Ramon Fré conquista o 3º lugar da sub-23

MTB

Em Araçoiaba da Serra, 
ocorreu no domingo, 22 de 
agosto, o Campeonato Paulis-
ta de XCO. Segundo divulgado, 
foram seis voltas de 4,5 km 
cada uma, com elevação de 
600 metros. Na oportunida-
de, o atleta tieteense, Ramon 
Lopes Fré, de 19 anos, con-
quistou o 3º lugar na catego-
ria sub-23, destacando-se com 
sua performance, através da 
seriedade dos treinos.

O objetivo do ciclista é 
seguir rumo às competições, 
sempre almejando o lugar 
mais alto do pódio, através de 
muita dedicação nos treinos. 
Em contrapartida, conseguir 
patrocínio para auxiliá-lo no 
custeio das provas, da suple-
mentação, do vestuário e da 
manutenção das bicicletas.

Vale ressaltar que a pró-
xima prova é o Festival Brasil 
Ride, nos dias 5, 6 e 7 de se-
tembro, em Botucatu.

Ramon Lopes Fré tem 
como patrocinadores: Aiqfo-
me, Megamax, dra. Carolina Si-
monato, Milena Nutricionista, 
Fisioterapeuta Bruno Bento, Li 
Consorti, Alternativa Manipu-
lação, Sicoob Coop Livre, Biral 

Race Team e Clobikes.
“Para ser um vencedor no 

esporte são necessários foco, 
dedicação, treino, abdicação 
da vida social e a confiança 
dos patrocinadores”, disse Ra-
mon Lopes Fré.

Próxima competição será em Botucatu

Wagner Marcom (Waguinho) e Samuel Menezes (Carneirinho) se destacaram

DivulgaçãoDivulgação Ecort



As inscrições para o Con-
curso Nacional de Poemas, 
que integra a programação do 
“Festival Culturando de Lite-
ratura - Vila das Artes”, foram 
encerradas no mês de agosto 
com um saldo significativo. Ao 
todo, acabaram validadas 552 
inscrições vindas de todos os 
26 estados do Brasil e Distrito 
Federal, com destaque para 
a região Sudeste, com 338 
inscritos. Na microrregião, o 
destaque ficou com Cerquilho 
com 17 inscritos. 

O diretor-presidente Pablo 
Civitella disse que “é um re-
sultado muito positivo para o 
Culturando, que realiza, pela 
primeira vez, um festival dessa 
linguagem na região, e retrata 
também as demandas do ce-
nário literário brasileiro, com-
posto por artistas que anseiam 
por oportunidades de exercer 
e expressar sua arte. É surpre-
endente perceber que autores 
de todas as regiões do País se 
motivaram a participar de um 
concurso realizado no interior 
do Estado de São Paulo, o que 
nos leva à inevitável reflexão 

sobre a importância de se criar 
cada vez mais oportunidades 
a esses artistas e, como dita a 
missão do Projeto Culturando: 

“Promover o desenvolvimen-
to da cultura local através de 
ações multiculturais de exce-
lência que valorizem o artista 

e a sua arte”.
O Culturando segue, agora, 

para a reta final do planeja-
mento do “Festival Culturando 
de Literatura - Vila das Artes”, 
evento que ocorrerá em Jumi-
rim, em 23 de outubro, e con-
tará com programação multi-
cultural, além da premiação 
dos vencedores do Concurso 
Nacional de Poemas e do Prê-
mio Manoel Novaes, exclusivo 
para autores das cinco cidades 
de atuação do Culturando: La-
ranjal Paulista, Jumirim, Tietê, 
Cerquilho e Porto Feliz. 

Ao todo, serão distribuídos 
cerca de R$30 mil em prêmios. 
O evento contará também com 
o Concurso de Interpretação, 
em que concorrerão atores e 
atrizes selecionados na etapa 
de seleção. Para isso, as ins-
crições estão abertas até 26 de 
setembro. 

O regulamento pode ser 
acessado no site www.projeto-
culturando.com.br. 

 A edição de 2021 do Fes-
tival Culturando de Literatura 
conta com recursos da Lei Al-
dir Blanc (Lei 14.017/2020).
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Hoje, a coluna “Onde 
Anda Você?” presta homena-
gem a um dos fundadores do 
Esporte Clube Gargalo. Seu 
nome é Sidney Bertola. Nas-
cido, em 16 de outubro de 
1971, no município de Tietê, 
é filho de Roberto (in memo-
riam) e Cecília Giacomazzi

Bertola e irmão de Silvana. Ca-
sado com Sandra Brandolise 
Bertola, o homenageado tem 
duas filhas: a Júlia e a Laura.

Sidney Bertola conta que 
nasceu no bairro Vila Nova, 
onde havia um grande campo 
de terra próximo à igreja do 
São Pedro. Era lá que ele joga-
va quase todos os dias. 

Com aproximadamente 
12 anos começou a treinar 
no Comercial Futebol Clube 
e sempre era chamado para 
a ponta-esquerda na seleção 
de meninos montada para en-
frentar os times da região. 

Em 1989, o melhor cam-
peonato de Tietê era o Cafú 
da Recrê. Ao lado dos ami-
gos Gerson, Valmir, Leandro, 
Simão, Paulo, Cláudio, entre 
outros, Sidney Bertola mon-
tou um time de futebol no 
quintal da sua residência. 
Nascia ali, o Esporte Clube 
Gargalo, onde, jogando, o 
homenageado tornou-se cam-
peão do Cafú. 

Com ingresso na faculda-
de, os treinos de basquete 
se intensificaram na vida do 
homenageado. Jogando pela 
Forp-USP, Sidney Bertola foi 
campeão universitário de Ri-
beirão Preto e campeão da 
Interodonto. 

Já formado em 1995, o 

homenageado foi trabalhar 
em Porto Velho (RO). Naquela 
cidade, conheceu o tênis de 
campo, que foi um esporte 
que Sidney Bertola praticou 
bastante. Na volta para Tietê, 
em 2003, os jogos do Gargalo 
passaram a ser visto apenas 
da arquibancada, principal-
mente, por dois motivos: pela 
falta de técnica e muito mais 
porque aquele time monta-
do na casa dos pais Roberto 
e Cecília tornou-se um dos 
grandes nomes da história do 
esporte tieteense. 

Sidney Bertola garante 
que, hoje, sofre muito mais 
na Copa Tietê com o Gargalo 
do que com o Palmeiras no 
Paulistão.

No passado, além do Co-
mercial e Gargalo, atuou no 
time do Asas e Mamoré. En-
tre os melhores jogadores de 
futebol que teve ao seu lado 
estão: Gerson, Naldo, Pau-
lo Garcia, Leandro, Valmir, 
Cadu, Fêlix, Simão e Manias-
so. Já no basquete, destaca 
atletas como Castor, Man-
gueira, Tenente, Palito e Mar-
cos Fortran.

PIADINHA DA SEMANA: 
A professora pergunta para 
Joãozinho (sempre ele).

-“O que você sabe sobre Ti-
radentes?”

-”Ah, professora, ele mor-
reu enforcado”.

- “Só isso, Joãozinho?”
-“Poxa, professora, ele foi

enforcado e a senhora ainda-
acha pouco?”

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Nossa Folha

Sidney Bertola
era atacante

GARGALO -  CAMPEÃO  DE  FUTSAL  DA  RECREATIVA  EM  1992
Em pé: Carlos Correia, Anderson Simão, Marcelinho Canavese, Adriano Sacon, 

Sidney Bertola e Gerson Butignoli
Agachados: Marcelo Cancian (Quinha), Carlos Gomes (Raspinha), 

Cláudio Maniasso e Antonio Bágio

Parque Ecológico recebe ações da Esalq
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Turismo e Cultura, 
responsável pelo Parque Eco-
lógico Cornélio Pires, anunciou 
que o local passa por revitali-
zação e, para tanto, conta com 
ações das Secretarias de Obras 
e Planejamento; de Serviços; 
de Meio Ambiente, Agricultu-
ra e Desenvolvimento Susten-
tável, além de apoio técnico e 
científico da Esalq/USP.

A proposta traz o estudo 
da rica biodiversidade (fauna 
e flora) existente no local, as-
sim como pesquisa da quali-
dade das águas que alimentam 
os lagos e servem de apoio à 
população. Além disso, a ini-
ciativa servirá como ação para 
levantar e avaliar ações com 
relação aos carrapatos e con-
trole de capivaras.

De acordo com o secretário 
de Turismo e Cultura, Jetro 
Franca de Souza, no local, os 
professores e alunos do cur-
so de Gestão Ambiental, da 
Esalq/USP Piracicaba, desen-
volvem pesquisa de campo 

para apresentação de um pla-
no completo que permeie toda 
a diversidade de combinação 

de vida, existentes no Parque 
Ecológico, com foco na manu-
tenção do Meio Ambiente e na 

utilização do local pela popu-
lação.

Já o secretário da Semades, 
Rodrigo de Andrade Módolo, 
considerou a importância do 
apoio do grupo de pesquisa 
para a promoção de ações que 
viabilizarão resultados signifi-
cativos para a preservação da 
biodiversidade existente no lo-
cal associada à utilização res-
ponsável pelos cidadãos. 

Pela parte de serviços, o se-
cretário Luis Gonzaga Carniel 
disse que “trabalha na revita-
lização do Parque Ecológico 
com todo o cuidado, buscan-
do tratar, conservar e atuar 
na manutenção da importan-
te história da estrutura física 
existente em toda área”.

Neste sentido, o prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) solicitou 
junto às secretarias envolvidas 
no processo de revitalização 
meios úteis para proporcionar 
a garantia e o bem-estar dos 
frequentadores do Parque Eco-
lógico no momento da abertu-
ra à visitação.

Prefeitura e Secretarias têm apoio técnico
e científico da Esalq/USP

O destaque da microrregião ficou com a 
cidade de Cerquilho com 17 inscritos

Divulgação PMT

Festival Culturando recebe mais de 550 inscrições 

DESTAQUE 

Divulgação PC

Prefeitura realiza abertura 
da Semana da Pátria

EM TIETÊ

Em Tietê, na manhã da 
quarta, 1º de setembro, em 
frente ao Paço Municipal, com 
transmissão ao vivo pelas re-
des sociais, houve ato cívico 
que marcou a abertura da Se-
mana da Pátria, que comemora 
199 anos da Independência do 
Brasil neste ano.

Obedecendo aos protoco-
los sanitários, como o uso de 
máscaras, álcool gel e distan-
ciamento social, a cerimônia 
contou com a presença do 

prefeito Vlamir Sandei (PSDB), 
da vice-prefeita Ana Maria Ma-
dureira (PSDB), de todos os se-
cretários e servidores do Paço 
Municipal.

Segundo informado pela 
Prefeitura, a Semana da Pátria 
de Tietê conta com uma pro-
gramação especial ligada à 
Independência do Brasil, que 
será exibida no canal da TV 
Prefeitura de Tietê no YouTu-
be, diariamente sempre às 20 
horas.

Divulgação PMT

A cerimônia contou com a presença do prefeito 
Vlamir Sandei e de servidores

Município de Cerquilho 
reabre o Parque dos Lagos

LAZER

Com boa parte da popula-
ção de Cerquilho vacinada e 
com os números de interna-
ções estabilizados, na sexta, 
27 de agosto, o prefeito Aldo 
Sanson (PSDB) decidiu reabrir 
o Parque dos Lagos.

Conforme divulgado pela 
Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura, a decisão foi 
tomada diante da análise dos 
números apresentados pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
através do Departamento de 
Vigilância Epidemiológica.

Até aquela data, de acordo 
dados apresentados, a cidade 
já contabilizava 49.484 doses 
das vacinas aplicadas, sendo 

33.738 deles com a primeira 
dose, 14.408 com a segunda 
dose, além das 1.338 aplica-
ções de dose única. 

Na oportunidade, o prefei-
to ressaltou que, ainda assim, 
o apoio da população é pri-
mordial para que o número 
de internações diminua e que 
menos pessoas sejam infecta-
das pela covid-19, enquanto a 
campanha de vacinação avan-
ça. 

“A única forma de evitar a 
contaminação é se vacinando 
com a primeira e a segunda 
dose. Além disso, devem-se 
usar máscaras e evitar aglome-
rações”, pontuou Aldo Sanson.
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COVID-19

Em Tietê, a imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê, em horários diferentes: das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

Campanha de Vacinação prossegue nesta sexta
Divulgação

Seguindo o cronograma de 
imunização contra a covid-19, 
a Secretaria Municipal de Saú-
de e Medicina Preventiva de 
Tietê anunciou que hoje, 3 de 
setembro, das 13 às 16 horas, 
a vacinação atenderá o pú-
blico com a segunda dose da 
CoronaVac, além dos que es-
tão com dose em atraso e dos 
agendados.

Na quarta, 8 de setembro, 
das 8 às 12 horas, também 
ocorrerá a vacinação para 
aqueles que receberão a se-
gunda dose da Pfizer para 
quem se vacinou até 15 de ju-
nho, além dos agendados para 
7 de setembro.

A imunização ocorre no gi-
násio “Acácio Ferraz”, na Nova 
Tietê. Pede-se que seja feito o 
pré-cadastro no site https://
vacinaja.sp.gov.br/. Vale res-
saltar que há a obrigatorie-
dade de apresentar cópia do 
comprovante de endereço e do 
CPF.

Em Cerquilho, nesta sex-
ta, 3 de setembro, das 8 às 12 
horas e das 13 às 18 horas, no 
drive-thru do Centro Munici-
pal de Eventos, a Secretaria 
de Saúde aplicará a segunda 
dose da vacina Coronavac em 
gestantes acima dos 18 anos e 
em puérperas até 45 dias nas 
dependências da Policlínica. 

Neste sábado, 4 de setem-
bro, também no drive-thru do 
Centro Municipal de Eventos 
de Cerquilho, das 8 às 15 ho-
ras, serão vacinados com a 
segunda dose Astrazenica os 
profissionais da Educação e o 
público que tomou a primeira 
dose até 16 de junho. 

Pede-se a entrega da cópia 
de documento pessoal com 
foto e CPF, além de cópia do 
comprovante de residência. 

VACINÔMETRO - Tietê, 
Cerquilho, Laranjal Paulista e 
Jumirim seguem na imuniza-
ção contra a covid-19. 

Até ontem, 2 de setembro, 
somando todo o público-alvo 
da vacinação, em Tietê já ti-
nham sido aplicadas 44.221 
doses; em Cerquilho, o núme-
ro era de 54.085 vacinados; em 
Laranjal Paulista, 33.569; e, em 
Jumirim, somavam 3.740 imu-
nizados. 

Vale constar que estes da-
dos foram publicados na pági-
na do Vacinômetro do Gover-
no do Estado de São Paulo. É 
importante ressaltar, ainda, 

que estes números relaciona-
dos aos municípios paulistas 
podem ser acompanhados di-
retamente no site vacinaja.sp.
gov.br/vacinometro.

AÇÃO EM JUMIRIM - A 
Prefeitura de Jumirim divul-
gou na segunda, 30 de agos-
to, o balanço da testagem em 
massa da covid-19 realizada 
com os alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino. 

Segundo a Prefeitura, a 
ação terminou sem registros 
de casos positivos da doença.

O município informou tam-
bém que foram testadas 366 
crianças, com idades entre 
quatro e 14 anos, da Pré-Esco-
la ao Ensino Fundamental I e 
II. O objetivo da testagem foi 
garantir um retorno seguro às 

atividades presenciais.
Os alunos testados repre-

sentam 77% dos estudantes 
que retornaram às salas de 
aula. Quanto aos demais que 
ainda não foram testados, a 
Prefeitura informou que ini-
ciou uma busca ativa pelos 
estudantes. Os exames conti-
nuam à disposição de maneira 
gratuita no Posto de Saúde.

Durante a ação, a Prefeitura 
também testou 37 professores 
e funcionários, o equivalente a 
75% dos profissionais da Edu-
cação. Este grupo também não 
registrou nenhum caso positi-
vo da covid-19.

BOLETINS - Novos núme-
ros relacionados à covid-19 
foram divulgados pelas Secre-
tarias Municipais de Saúde de 
Tietê, Cerquilho, Jumirim e La-
ranjal Paulista. 

Até ontem, 2 de setembro, 
Tietê registrava 4.028 casos 
confirmados, sendo 3.894 
curados e 19 em recuperação, 
além de 114 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava até 
ontem, 2 de setembro, 6.545 
casos confirmados, 6.222 
curados e 166 em recupera-
ção. O número de mortes era 
de 156 óbitos.

Em Jumirim, até ontem, 2 
de setembro, os casos confir-
mados de covid-19 somavam 
598 pessoas positivadas, ten-
do 589 curadas, três pessoas 
em isolamento e oito óbitos. 

Já Laranjal Paulista regis-
trava até quarta, 1º de setem-
bro, 5.390 casos confirmados, 
com 5.116 pacientes curados, 
160 em recuperação e 114 óbi-
tos.

Até ontem, 2 de setembro, o município de Tietê 
já tinha aplicado 44.221 doses

A chegada do estudante ao Ensino Superior sempre vem carregada de 
muita alegria e descontração. Desta forma, para os nossos alunos não seria 
diferente! Com isso, a Faculdade Cerquilho (FAC) promoveu a comemoração 
dessa chegada, realizando o trote solidário, com arrecadação de alimentos 
não perecíveis. A ideia foi estimular os alunos veteranos a também partici-
parem dessa corrente do bem e da cidadania. 

A competição saudável resultou na arrecadação de 350 quilos de alimen-
tos que foram doados à Casa da Criança e do Adolescente de Cerquilho. A 
FAC entende que este é um pequeno gesto, mas que, ainda assim, estimu-
la os alunos a olharem a sociedade com responsabilidade e compromisso. 
Dessa maneira, a comunidade acadêmica da FAC sempre estará atenta às 
necessidades e possibilidades de contribuir com a comunidade. 

FAC arrecada 350 quilos de 
alimentos em trote solidário

PROMOÇÃO DA
INDEPENDÊNCIA

Iniciada nova distribuição 
dos kits de alimentação

POLÍTICA MUNICIPAL

Seguindo a política muni-
cipal de alimentação escolar 
em casa, por conta da suspen-
são das atividades escolares 
presenciais, a secretária mu-
nicipal de Educação de Tietê, 
professora Nilza Bernardo 
Coutinho, nesta semana, deu 
início a uma nova distribuição 
dos kits de alimentação esco-
lar em casa junto às crianças 
oriundas de famílias que re-
lataram dificuldade ao Centro 
de Referência em Assistência 
Social (Cras). 

De acordo com a Prefeitura 

de Tietê, também recebem o 
kit todos os educandos inscri-
tos no Programa Federal Bolsa 
Família.

Segundo a nutricionista da 
Secretaria Municipal da Educa-
ção, Luciana Ferraz de Souza 
Campos, entre os principais 
itens que compõem o cardápio 
da alimentação escolar cons-
tam frutas e legumes, atenden-
do às demandas alimentares e 
nutricionais dos alunos, regu-
larmente matriculados até o 
9º ano do Ensino Fundamental 
nas escolas municipais.

Divulgação PMT

Entre os principais itens que compõem o cardápio da 
alimentação escolar constam frutas e legumes

Todos os vinhos e espumantes nacionais 
com desconto de 15% a partir da segunda 
garrafa. E tem sorteio de presente exclusivo 
para você. Confira as condições e aproveite. 
Estoque limitado. Válido até 14 de setembro.
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ANIVERSARIANTES

Alini Beker mudou de 
idade na quarta, 1º de 

setembro, na companhia 
do marido Fulvio Amaral 

e dos familiares

Ana Caroline Morás, filha 
de Genesio e Elisabete e 
irmã de Vinicios, assopra 

velinhas nesta sexta, 
3 de setembro

Célia Zuliani celebra 
mais um ano de vida 

hoje, 3 de setembro, ao 
lado do marido Emerson 

e da filha Lethicia

Os parabéns de hoje, 3 
de setembro, serão para 
Cristiane Pezzato, que 

festejará a data especial 
entre os familiares

Daniele Barlati Coan 
aniversaria hoje, dia 3, 

na companhia do marido 
Júlio, dos filhos Matheus 

e Felipe e da família

Donald Antonietti Chagas 
rasga folhinha nesta 

sexta, 3 de setembro, 
junto da esposa Aline e 
das filhas Lívia e Lara

Bolo de hoje, 3 de 
setembro, será para 

Marcela Canatelli, que 
comemora a nova idade 
com a filha e a família

Meire Chagas ganha 
beijos e abraços do 

namorado Mauricio, dos 
filhos, dos netos e da 

família hoje, dia 3 

Brinde de hoje, dia 3, 
será para Rebeca Ibata, 
que festeja a data com 
o marido Anderson e os 

filhos Akemi e Haru

Roberto Cristiano 
assopra velinhas nesta 
sexta, 3 de setembro, 

junto dos filhos Sarah e 
Enzo e de toda a família

Sérgio Tavares festeja 
nova idade nesta sexta, 
dia 3, na companhia da 

esposa Vânia e dos filhos 
Murilo e Rafael

Alexandre Vilas Boas 
vai aniversariar neste 

sábado, 4 de setembro, e 
recebe os cumprimentos 
dos familiares e amigos

Fabiana de Paula Barbosa 
será festejada pelo 

marido Nilton, pelas filhas 
Nicoly e Lívia e familiares 

hoje, 3 de setembro

João Gabriel (Bié) 
festeja nova idade com 
a mãe, a namorada, os 

irmãos e familiares nesta 
sexta, 3 de setembro

Juliana Pasin assopra 
velinhas nesta sexta, 3 
de setembro, ao lado do 
marido Gilson Paeh, dos 

pais e dos irmãos

A esposa Dani Peev, o 
filho Miguel e família 

enviam os cumprimentos
para o Leonardo de 

Jesus nesta sexta, dia 3

Lígia Bertola receberá os 
parabéns dos familiares 
e dos amigos de Tietê e 
Cerquilho nesta sexta, 

3 de setembro

Os pais Rosemeire e 
Jerry, os irmãos Willian 
e Lidiane e o namorado 

cumprimentam Livy 
Gasparin hoje, dia 3

O bolo deste sábado, 4 
de setembro, será para 
Cesar Foresto, que será 
festejado pela família e 
pelos alunos do Karatê

Cinthia Belino celebra 
nova idade amanhã, 4 de 
setembro, na companhia 
dos pais Cleuza e Josias 

e dos familiares

Daniela Daros rasga 
folhinha neste sábado, 
dia 4, junto do marido 

Fabrício, dos filhos, dos 
pais e de toda a família

Douglas Lopes, da loja 
Coocerqui Cerquilho, 

brinda mais um ano de 
vida neste sábado, 

4 de setembro

O marido Glauber, 
a filha Analice e os 

familiares parabenizam 
Élide Rodrigues pelo 

aniversário amanhã, dia 4

Gabriel Gaiotto Tezoto 
fica mais velho neste 

sábado, 4 de setembro, 
ao lado da namorada Cris 

Teófilo e dos pais



Ibrahim Neto completa 
15 anos neste sábado, 

dia 4, na companhia dos 
pais Ibá e Taís e da irmã 

Maria Victória

José Adilson Luvizotto 
vai mudar de idade neste 
sábado, 4 de setembro, 

junto dos familiares. 
Receba os parabéns!

Maria Bernadete Trávolo 
ganha beijos e abraços 
do marido Neudival, da 
filha Sophia e familiares 
amanhã, 4 de setembro

Maria Sueli Mondini 
Verzoto aniversaria 

neste sábado, dia 4, com 
o marido José Carlos, 
os filhos e os netos

O marido Wilson e a filha 
Nicole felicitam Maria 
Isabel Paes Barbosa 

pelo aniversário neste 
sábado, 4 de setembro

Marlene Trávolo vai 
assoprar velinhas neste 

sábado, 4 de setembro, e 
receberá as felicitações 
da família e dos amigos

Maria Inês Moreli 
comemora mais um 

ano neste domingo, 5 
de setembro, junto dos 

filhos Gisele e Humberto

Mateus Campos 
assopra velinhas neste 

domingo, 5 de setembro, 
na companhia dos 

familiares e amigos

Sofia Soares faz 18 anos 
domingo, dia 5, ao lado 

dos pais Reginaldo e 
Suzinéa e dos irmãos 

Augusto e André

Sônia Amaral Campos 
Schincariol muda de 

idade neste domingo, 
dia 5, junto do marido, 
dos filhos e da família

Valter Luiz Goldoni 
receberá cumprimentos 

da esposa Celita, dos 
filhos e dos familiares 
neste domingo, dia 5

Winicius Burani vira 
o calendário na neste 

domingo, 5 de setembro, 
e brinda a data especial 

com toda a família

Diego Copetti Batistela 
completa oito anos na 

terça, dia 7, ao lado dos 
pais Fernanda e Evandro 

e do irmão Bruno

Fabiana Vicentin Garcia 
será cumprimentada 

pelos familiares e amigos 
no feriado da terça, 

7 de setembro

A esposa Marisa, os 
filhos, as netas, a nora e 
o genro felicitam Hugo 
Ademir Giovaneti na 
próxima terça, dia 7

Iramaia Luvizotto 
Colaiacovo celebra mais 

um ano de vida nesta 
terça, 7 de setembro, na 

companhia da família

Karen Pasquotto 
Schiavinato assopra 

velinhas na terça, 7, na 
companhia do namorado 

Rafael e da família

Leandro Dias rasga 
folhinha na terça, dia 7, 

e ganha beijos da esposa 
Regiane, dos pais, da 
irmã e dos familiares

Raquel Sebastiani 
aniversaria na terça, 

dia 7, ao lado do marido 
Luiz Alfredo e dos filhos 
Pedro, Luiz e Maria Luíza

Os familiares e amigos 
enviam Roberta Bellucci 

pela nova idade no 
feriado da próxima terça, 

7 de setembro

Brinde da terça, dia 7, 
será para Sabrina Riello, 
que festeja a data com 
os filhos JP, Francisco e 
Antonella e familiares

Vanessa San Jorge Braga 
celebra mais um ano na 

terça, dia 7, junto do 
marido Marcelo, dos 

pais e familiares

Prefeito Vlamir Sandei 
receberá os parabéns 

dos filhos Natália e 
Murilo e da família na 
terça, 7 de setembro

Yasmin Viegas Corrêa, 
filha de João Paulo e 

Thais e irmã de Ana Julia 
e Valentina, aniversaria 
na terça, 7 de setembro

Rosana Pescarini 
aniversaria neste 

sábado, 4 de setembro, 
na companhia do marido 

João e dos filhos

Valdir Daniel brinda 
nova idade neste sábado, 

4 de setembro, ao lado 
da esposa Maria Eunice 

e dos familiares

O namorado Roni, a 
família e os amigos 

enviam as felicitações
para Ana Piovezani neste 
domingo, 5 de setembro

Aniete de Cássia 
Abreu será festejada 
pelos familiares neste 

domingo, 5 de setembro. 
Seguem os parabéns!

Débora Marafanti celebra 
aniversário no domingo, 
5 de setembro, junto do 
noivo Alisson, da mãe 

Maria e da família

O marido Junior, os 
filhos e familiares 

parabenizam Isabela 
Belaz Uliana neste 

domingo, 5 de setembro

Os pais Barroso e 
Neia, o irmão e família 
cumprimentam Marcela 
Kumakawa Barroso na 

segunda, 6 de setembro

Marilda Sbompato 
Bonilha ganha beijos do 
marido Silvinho, da filha 
Talyta e dos familiares 

na segunda, dia 6

Matteo Angrisano De 
Nadai, filho de Lucas e 
Ana Letícia e irmão da 
Isabella, completa três 
anos na segunda, dia 6

O marido Fausto Edem, 
os filhos e a família 

felicitam Odila Ricon por 
mais um ano de vida na 
segunda, 6 de setembro

O marido, os filhos, 
as netas e familiares 

parabenizam Cica 
Ceranto no feriado da 
terça, 7 de Setembro

Cida Biscaro assopra 
velinhas na terça, 7 

de setembro, junto do 
marido Toco, dos filhos 

e dos familiares

O marido Marcos, a filha 
Isabella e os familiares 
enviam os parabéns à 
Daiane Piovezane na 

segunda, 6 de setembro

Douglas Marafanti 
assopra velinhas na 

segunda, 6 de setembro, 
junto da esposa Swellen 

e de toda a família

Emanuele Módolo 
brinda mais um ano de 
vida na segunda, dia 

6, ao lado dos pais, do 
irmão e dos sobrinhos

Érika de Melo Peruca 
aniversaria na segunda, 
6 de setembro, ao lado 
do marido Marcos e dos 
filhos Lucas e Rafaela

Estela Andrade recebe 
flores e telefonemas pela 
passagem do seu níver 

na segunda, dia 6, junto 
da filha Heloísa

Leninha Campos será 
festejada pelo marido 

Marcio, pelo filho Kelvin 
e pela nora Lucineide na 
segunda, 6 de setembro

ANIVERSARIANTES
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Armandinho Moretti 
troca de idade na quarta, 
8 de setembro, junto dos 
pais Marlene e Joinha e 

da filha Julia

A esposa Ana Paula e os 
filhos Pedro e Ana Clara 

cumprimentam Crau 
Jacomim, da ARM, na 
quarta, 8 de setembro

Debora Miguel Garcia 
vira o calendário na 

quarta, 8 de setembro, 
ao lado do marido Paulo 

e do filho Rafael

Francisco de Camargo 
Machado (Cisco), filho 
de Carlos José e Susie, 
completa sete anos na 
quarta, 8 de setembro

João Paulo Claudio será 
festejado pela esposa 
Camila e pelos filhos 

João Francisco e Augusto
na quarta, 8 de setembro

Os pais Celso e Doroteia, 
a irmã Débora e o marido 
Jayme Campos felicitam 
Juliana Bettini na quarta, 

8 de setembro

Adicir Rondó Uliana 
brinda mais um ano de 

vida na quinta, dia 9, ao 
lado do marido Márcio, 
das filhas e dos netos

Os pais Geraldo e Laura, 
os familiares e amigos 

parabenizam Bruno José 
na próxima quinta, 

9 de setembro

Bolo da quinta, dia 9, 
será para Caio Enrico 
da Silva Queiroz, que 

festeja com a mãe 
Luciane e a irmã Clara

Beto Rodrigues muda de 
idade na quinta, dia 9, 

ao lado da esposa 
Fátima, dos filhos Diego, 

Tati e Thiago e família

Daniela Grecchi celebra 
mais um ano de vida na 
quinta, 9 de setembro, 
junto do marido Renato 

e da filha Giovana

Evelise Stefani assopra 
velinhas na quinta, dia 9, 
na companhia do marido 
Fabiano, dos filhos Lucas 

e Aninha e familiares

Bolo da quarta, dia 
8, será para Lucas de 
Paula, que aniversaria 

com os pais Ederli e 
Rafael e a irmã Isabela

Marta Gaiotto Martin 
rasga folhinha na quarta, 

8 de setembro, na 
companhia do marido 
Hamilton e da família

Marli Giriboni assopra 
velinhas na quarta, 8 de 
setembro, ao lado dos 
filhos, dos netos e de 
todos os familiares

Familiares e amigos 
cumprimentam Narciso 

Pivetta por mais um 
ano de vida na próxima 
quarta, 8 de setembro

Rosa Cristina Slobodak 
aniversaria na quarta, 

8 de setembro, junto da 
filha Jennifer, dos pais e 

de toda a família

Anézia Canatelli Belotto 
receberá o carinho do 

marido Plínio, dos filhos 
e familiares na quinta, 

9 de setembro

Luísa Contó festeja sete 
anos na quinta, 9 de 

setembro, na companhia 
dos pais Mirella e 

Cassiano e familiares

Marisa Bacili Giovanetti 
comemora aniversário 
com o marido Hugo, os 

filhos, as netas, a nora e 
o genro na quinta, dia 9

Brinde da quinta, 9 de 
setembro, será para 
Marcelo Sandei, que 

recebe os parabéns da 
família e dos amigos

Silvana Modanez vai 
assoprar velinhas na 

quinta, 9 de setembro, 
ao lado do marido, dos 
filhos e dos familiares

Terezinha Tomazella 
Tezotto comemora 

aniversário na quinta, 9 
de setembro, junto da 
família e dos amigos

Wiliam Pakes será 
festejado pela namorada 
Laura Cardia e pelos pais 

Rosa e Edgard nesta 
quinta, 9 de setembro

Eliete Ruy Santarém 
ganha beijos e abraços 

dos familiares e dos 
amigos na próxima 

quinta, 9 de setembro

Os pais Roberta e 
Fernando e familiares 

felicitam Gabriela 
Balestra de Lima pelo
níver na quinta, dia 9

Gabryélle Ferreira 
completa sete anos na 
quinta, dia 9, junto dos 
pais Ilso e Josiane e da 

irmã Adrielly

Leandro Carniel receberá 
o carinho da esposa 

Katia e dos pais Carniel 
e Rose Meire na quinta, 

9 de setembro

Lourdes Machia celebra 
mais um ano de vida na 
quinta, 9 de setembro, 

na companhia do marido 
e de toda a família

As filhas Rhayssa, 
Camile e Maria Clara 
parabenizam Luana 
Almeida Campos na 

quinta, 9 de setembro

ANIVERSARIANTES

Yasmin da Rocha Joana e Regatá
NA CYBELAR BATIZADO FESTA EM DOSE DUPLA

O renomado chef de cozinha e apresentador de TV no SBT, 
Carlos Bertolazzi, estará nas lojas Cybelar dos municípios de Tie-
tê e Cerquilho na sexta, 10 de setembro. 

A oportunidade será para promover a divulgação da sua li-
nha de panelas exclusivas Brinox, além, é claro, de visitar as lojas 
Cybelar e conhecer os consumidores do interior paulista.

Nesta data, Carlos Bertolazzi estará em Tietê no período da 
manhã, a partir das 10h30, e, em Cerquilho, a visita ocorrerá a 
partir das 14 horas. Durante a sua presença, quem estiver na loja, 
ganhará autógrafo e poderá tirar fotos, além de também de bater 
um papo com o chef. 

Todos estão convidados para comparecem às lojas Cybelar e 
prestigiarem essa visita ilustre!

Yasmin Subitoni da Rocha, filha de Thiago Batista da Rocha 
e de Jessica Aline Subitoni da Rocha, foi batizada pelo diácono 
Jair na presença dos padrinhos Larissa Ariane Subitoni Pazotto e 
Rodrigo Francisco Pazotto. A cerimônia ocorreu no domingo, 29 
de agosto, na igreja matriz São José, em Cerquilho. Yasmin vestiu 
Dief Gomes Ateliê.

Os proprietários da Thatimalhas, Joana Daniel e Carlos Ro-
berto Daniel (Regatá), completaram mais um ano de vida na 
segunda, 30 de agosto, e, para celebrar a data especial, rece-
beram o carinho dos filhos Thiago e Thaís, dos netos Ícaro, 
Davi e João e dos familiares. Os amigos do jornal Nossa Folha 
enviam os parabéns ao querido casal.

Divulgação Arquivo pessoalCamila Rodrigues Fotografia

Carlos Bertolazzi
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BODAS

Em Piracicaba, Jéssica Aline Subitoni da Ro-
cha e Thiago Batista da Rocha vão comemorar 
cinco anos de casados hoje, 3 de setembro, jun-
to da filha Yasmin e da família. Recebam dos 
amigos do jornal Nossa Folha as felicitações 
pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Bauru, Giselle Oliveira Stefani e Cleber 
Stefani celebrarão 17 anos de união neste sá-
bado, 4 de setembro, na companhia dos filhos 
Gustavo e Beatriz. A equipe do jornal Nossa Fo-
lha parabeniza o casal em razão das Bodas de 
Verdelita!

Em São Paulo, Igor Colaiacovo e Adriana Pa-
vesi Massuia Colaiacovo brindarão 11 anos de 
matrimônio neste sábado, 4 de setembro, e re-
ceberão o carinho do filho Matheus e Manuela. 

Seguem do jornal Nossa Folha os cumpri-
mentos pelas Bodas de Almandina!

Em Sorocaba, Tere Arruda e dr. José Correia 
de Arruda Neto festejarão 41 anos de amor e 
cumplicidade na segunda, 6 de setembro, ao 
lado da filha Lúcia Theresa. 

O jornal Nossa Folha  parabeniza o casal pe-
las Bodas de Labradorita!

Em Cerquilho, Valéria Sarubbi Scagion e dr. 
Pedro Scagion comemorarão 42 anos de casa-
dos na segunda, 6 de setembro, junto das filhas 
Sabrina, Bruna e Mariana, dos netos Isabella e 
Pedro José e família. Recebam os cumprimentos 
pelas Bodas de Espessartita!

Em Tietê, Mateus Melo Alves e Alini Fernan-
da Coan Tezoto celebrarão sete anos de união 
na segunda, 6 de setembro, na companhia dos 
familiares. 

A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza 
o casal em razão das Bodas de Citrino!

Em Tietê, Marlene Zamunér Callegari e José 
Afonso Callegari brindarão 36 anos de matri-
mônio na terça, 7 de setembro, e receberão o 
carinho dos filhos Marcos e Matheus e família.

Seguem do jornal Nossa Folha os cumpri-
mentos pelas Bodas de Calcedônia!

Em Tietê, Rodrigo Picão e Gabriela Sutillo 
festejarão três anos de amor e cumplicidade 
no feriado da terça, 7 de Setembro, ao lado da 
família. Os amigos do jornal Nossa Folha  para-
benizam o casal pela celebração das Bodas de 
Green Gold!

Em Tietê, Mayra Tomazela Ravi-
cini e Caio Martin comemorarão três 
anos de casados no feriado da terça, 
7 de Setembro, junto da filha Anto-
nella e da família.

Recebam os cumprimentos do 
jornal Nossa Folha  pelas Bodas de 
Green Gold!

Em Tietê, Murilo Servelin Pizzol e 
Elaine Brunheroto Ronchi comemora-
rão três anos de casados na quarta, 8 
de setembro, junto da filha Lara e da 
família.

Recebam os cumprimentos do 
jornal Nossa Folha  pelas Bodas de 
Green Gold!

Em Tietê, Sandra Foltran Cestario-
li e Ari Cestarioli celebrarão 20 anos 
de união na quarta, 8 de setembro, na 
companhia dos filhos Agnes e Luís 
Augusto. 

A equipe do jornal Nossa Folha  
parabeniza o casal em razão das Bo-
das de Diamante Colorido!

Em Cerquilho, Carlos Renato 
Gayotto Pilon (Socó) e Cristiane Clau-
dino Rossi Pilon celebrarão 15 anos 
de união na quinta, 9 de setembro, 
na companhia das filhas Marina e Isa-
bella e familiares. A equipe do Nossa 
Folha parabeniza o casal em razão 
das Bodas de Água Marinha!

Em Cerquilho, Vital Luvizotto e 
Antoninha Pilon brindarão 59 anos 
de matrimônio na quarta, 8 de setem-
bro, e receberão o carinho das filhas 
Viviani e Tatiani, das netas Maria Fer-
nanda, Luiza e Maria Rita e família. 
Seguem os cumprimentos pelas Bo-
das de Malaquita!

No México, Maitê Tomazela Cape-
lini Mariani e Leonardo Fenato Maria-
ni brindarão quatro anos de matrimô-
nio na quinta, 9 de setembro, ao lado 
do filho Pedro, que nasceu em 5 de 
agosto. O Nossa Folha envia os cum-
primentos pela celebração das Bodas 
de Cristal de Rocha!

Em Tietê, Juliano Tezoto (Juca) 
e Débora Rodrigues Santos Tezoto 
completarão nove anos de casados 
na quarta, 8 de setembro, ao lado das 
filhas Bianca e Beatriz. 

Os amigos do jornal Nossa Folha  
parabenizam o casal pela celebração 
das Bodas de Pedra da Lua!

Em Cerquilho, Mariana Modanez 
Dorighello e Dalton Vinício Dori-
ghello completarão quatro anos de 
casados na quinta, 9 de setembro, 
junto da filha Olívia e da família.

Os amigos do jornal Nossa Folha  
parabenizam o casal pela celebração 
das Bodas de Cristal De Rocha!

Em Tietê, Maurício Martins e 
Adriana da Silva Martins festejarão 
nove anos de amor e cumplicidade 
na quarta, 8 de setembro, ao lado do 
filho Arthur e dos familiares.

Recebam os cumprimentos do 
jornal Nossa Folha pelas Bodas de 
Pedra da Lua!

Em Tietê, Nodival Lavorenti (Lua 
Vidraceiro) e Vera Mantoaneli Lavo-
renti festejarão 32 anos de amor e 
cumplicidade na quinta, 9 de setem-
bro, na companhia dos filhos Bruno 
e Bárbara. Recebam os cumprimentos 
do jornal Nossa Folha pelas Bodas de 
Rodolita!
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Muitos não sabem, mas 
o mês de setembro tem um 
grande significado para duas 
tradicionais famílias italianas 
tieteenses, erradicadas no 
bairro Garcia: os Cancian e os 
Lezier. Por conta disso, esta 
homenagem do jornal Nossa 
Folha tem como principal ob-
jetivo registrar esses fatos.

Nas datas de 10 e 23 de 
setembro deste ano, Giosué 
Canzian e Giovanni Lezier, 
patriarcas destas duas famí-
lias, que foram separados por 
alguns poucos quilômetros 
na Itália e vieram a se tornar 
cunhados e vizinhos na cida-
de de Tietê, se vivos, comple-
tariam 150 anos.

Giosuè Canzian (isso mes-
mo, o cognome original é com 
Z), filho de Antonio Canzian 
e Teresa Gaiotto, nasceu na 
cidade italiana de Susegana, 
mais precisamente na frazione 
de Confosco, província de Tre-
viso (região do Vêneto), em 10 
de setembro de 1871.

Dias antes da tardia aboli-
ção da escravatura no Brasil, 
em 10 de maio de 1888, já com 
16 anos, Giosuè Canzian, o fi-
lho mais velho, deixou a cida-
de natal de Susegana junto do 
seu pai Antonio e dos irmãos 
Fioravante, Maria Giovanna, 
Celeste Antonia e Angelo Giu-
seppe e embarcam no porto de 
Genova com destino ao desco-
nhecido Brasil.

Assim, como praticamen-
te todos os italianos da época 

entre o fim do século 19 até 
o início do século 20 fugiam 
da fome que assolava a Itália, 
devido às consequências da 
unificação italiana iniciada em 
1861, além das transforma-
ções socioeconômicas ocasio-
nadas pela Revolução Indus-
trial, sendo a região italiana do 
Vêneto uma das mais afetadas.

A vida de Giosuè Canzian 
e sua família, provavelmente, 
não foi diferente. Ainda na 
Itália, sua mãe Teresa e quatro 
irmãos mais novos, Giovanni 
Andrea, Adamo Filippo e os 
gêmeos Innocente e Alfredo, 
faleceram de causas desconhe-
cidas.

Um dado importante é que 
sua família chega ao Brasil e 
desembarca no Porto de San-
tos, em 4 de junho de 1888, 
depois de uma viagem de 25 
dias cruzando o oceano atlân-
tico com o vapor Sudamérica. 
No mesmo dia, dão entrada na 
Hospedaria de Imigrantes do 
Brás, na cidade de São Paulo, 
de onde são enviados para tra-
balharem nas lavouras de café, 
algodão e cana de açúcar do 
bairro Garcia, em Tietê, berço 
de outras tantas famílias ita-
lianas, como: Tonon, Simon, 
Bertola, entre outros.

Ali, nos documentos bra-
sileiros, seu nome acaba mu-
dando para Josué, ou José. Já 
em 1891, aos 20 anos, casa-se 
com Pierina Lezier, irmã de 
Giovanni, que conheceremos 
mais adiante. Anos mais tar-

de, devido à crise cafeeira do 
fim da década de 1920 e atra-
vés do seu trabalho e dos seus 
filhos, ele consegue adquirir 
terras que foram de seu pa-
trão, chegando a construir seu 
próprio moinho de moagem 
de farinha, pouco abaixo de 
onde hoje é a Capela de Nossa 
Senhora Mãe dos Homens. 

Conhecido no bairro Garcia 
como “Pin”, já viúvo, faleceu 
em 15 de junho de 1948, em 
sua casa, deixando um grande 

exemplo de trabalho e dignida-
de para seus filhos e conterrâ-
neos.

Giovanni Sante Lezier, o ou-
tro homenageado, era filho de 
Pietro Lezier e Soffia Granzot-
to. Nasceu, em 23 de setembro 
de 1871, na cidade italiana de 
Santa Lucia de Piave, também 
na província de Treviso, região 
do Vêneto. 

Santa Lucia di Piave e Su-
segana são pequenas cidades, 
separadas por cerca de cinco 

Filho de Antonio Canzian e Teresa Gaiotto, nasceu na cidade italiana de Susegana, região do Vêneto, em 10 de setembro de 1871

Conheça quem foi o italiano Giosuè Canzian 

Conhecido no bairro Garcia como “Pin”, já viúvo, 
faleceu em 15 de junho de 1948

Acervo João Vitor Giacomassi Cancian

BIOGRAFIA

Perfil entrevista
Ricardo Fleury
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BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha desta 
edição traz o usineiro e ex-
-prefeito João Pilon, que mar-
ca a época da Cerquilho das 
terras férteis ocupadas pela 
produção canavieira de açúcar 
e álcool. A cidade, que inicial-
mente foi um pequeno vilare-
jo e depois Vila da Freguesia 
de São José, hoje tem como 
identidade e preservação da 
memória nomes de líderes que 
defenderam os solos cerqui-
lhenses.

Um deles, de fato, é o ex-
-prefeito João Pilon (mandato 
exercido de 3 de abril de 1965 
a 2 de abril de 1969). De famí-
lia de imigrantes italianos, este 
homem público, nascido em 3 
de setembro de 1915, trouxe o 
desenvolvimento e projetou o 
município de Cerquilho pelo 
Brasil afora, fosse pela geração 

de emprego e renda enquanto 
empresário ou como político 
e líder. Para os filhos da terra, 
na origem, essa história possui 
significado afetivo valioso.

Do ponto de vista geral, 
João Pilon foi uma figura ex-
traordinária. Possuía visão po-
lítica excepcional para a época. 
Uma formação voltada para 
o aspecto de mudanças, de 
transformações e de progres-
so. Era um homem extraordi-
nário, de capacidade de traba-
lho e espírito público, além de 
um líder que teve influência na 
história de Cerquilho e foi uma 
fonte de aprendizado muito 
grande. 

Falecido em 12 de março 
de 1972, João Pilon foi um ho-
mem, eminentemente, de ação 
a custo de muito trabalho e de 
modo de pensar muito segu-

ro. Nitidamente, era gente da 
melhor qualidade e confiança. 
Em termos de competência, foi 
exemplo. 

Casado com Helena Martim 
Pilon, “lapidou” e muito bem o 
seu sucessor, o filho José Pi-
lon, ex-prefeito de Cerquilho, 
grande nome da sua geração, 
além de pessoa humilde e de 
grande admiração e respeito. 

Cerquilho, do pouso de 
tropas ao parque industrial, 
temos sim um patrimônio his-
tórico a ser cultivado e valori-
zado. 

Esta homenagem, portan-
to, inscreve-se entre as tantas 
que o tempo e a história ain-
da e sempre lhes prestarão. A 
relevante representatividade 
pública e empresarial e as qua-
lidades que neles reconhece-
mos justificam este momento. 

Acervo Deraldo Rodrigues

Ricardo Assumpção 
Pires Fleury, ou simples-
mente Ric Fleury, nasceu 
em 20 de julho de 1955, 
em São Paulo, da união 
de Francisco Olegário Pi-
res Fleury e Maria Fran-
cisca Assumpção Fleury. 
Tem dois irmãos Maria 
Luiza e Guilherme.

Casado com Maria 
Cecilia Camargo Madeira 
Fleury, é pai do Eduardo 
e da Laura, além de avô 
do Joaquim e da Flora.

Graduado em En-
genharia Civil pela USP 
São Carlos desde 1979, 
atualmente, exerce espo-
radicamente a função de 
perito judicial em casos 
relativos a patologias das 
construções.

Reside no Condomí-
nio Moinho Novo em Tietê.

Eu sou? Normalmente bem humorado (nem sempre) e cum-
pridor dos meus compromissos. Gosto muito de viajar (de carro, 
principalmente) e de me reunir com a família e os amigos.

Sinônimo de beleza? Uma combinação de beleza física, alto 
astral e inteligência.

Cantor e cantora? Johnny Mathis (hoje já nem tanto), Celine 
Dion, Anne Murray, Helene Fisher e outros(as) mais.

Ator e atriz? Tom Hanks, Jane Fonda, Meryl Streep, entre ou-
tros(as).

Sonho? Que meus filhos e netos realizem os seus sonhos.
Amor? É fundamental e deve ser cultivado.
Solidão? Na dose certa, muito necessária.
Deus? Amor ao próximo.
Religião? Católica, mas não acredito muito nas regras criadas 

pela igreja.
Filme? Patch Adams (O amor é contagioso).
Sonho de consumo? Poder estar com frequência com as famí-

lias dos meus filhos e com as pessoas queridas (que são muitas).
Defeito? Intolerância a erros (meus e dos outros).
Qualidade? Bom humor (nem sempre) e senso de responsa-

bilidade (sempre).
Lugar? Tietê, para viver. O mundo, para conhecer.
Lazer? Viagens, passeios de moto, reuniões com os amigos, 

bons restaurantes.
Qual o livro de cabeceira? Não tenho. Mas o livro que li e reli 

várias vezes na infância e que despertou em mim o gosto pela 
leitura foi “Três Garotos em Férias no Rio Tietê”, de Francisco de 
Barros Júnior.

Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Alguma que 
me permitisse viajar bastante.

Momento da vida para repetir? Muitos
Alegria? Brincar com meus netinhos e vê-los felizes.
Tristeza? Atualmente, com a covid e com o que está aconte-

cendo no Afeganistão.
Decepção? Com os últimos (todos) governantes deste País.
Receita contra o tédio? Bons filmes na TV (acompanhados de 

pipoca), reunião com os amigos, internet e viagens.
Tem saudades do quê? De pessoas queridas que já se foram 

e de não precisar usar máscara.
Amizade é? Algo que deve ser cultivado com muito carinho.
Um(a) amigo(a) especial? Meu tio Josito.
Palavra que riscaria do vocabulário? Pandemia.
Ídolo? Não tenho.
Frase? Uma pergunta, na verdade: “Por que não?”
Nota 10 para: o amor ao próximo.
Nota zero para:  a intolerância às diversidades.
Um grande homem ou uma grande mulher? Conheço e con-

vivo com vários(as).
Planos para o futuro? Que ele não se apresse!
Recado? Para mim mesmo: Não nos levemos tão a sério!

DE 4 A 10
DE SETEMBRO
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Entusiasmo na arrancada final

Na ata de 7 de janeiro de 
1952, há uma descrição da 
nova igreja de Santa Teresinha 
em fase adiantada de constru-
ção: “ainda não decorreu o ter-
ceiro aniversário do reinício da 
mesma e ela já está quase uma 
realidade. 

Toda revestida por fora, a 
igreja conta com lindo e bem 
iluminado presbitério. O corpo 
vai aos poucos recebendo aca-
bamento. Muitos sacrifícios se 
têm feito pela igreja. Neste, 
como nos outros anos, temos 
duas grandes festas: Perpétuo 
Socorro e Santa Teresinha. A 
primeira deu uma renda líqui-
da de Cr$80mil e a segunda, 
Cr$136mil. Como se vê, uma 
renda bastante consoladora! 
Além dessas entradas, recebe-
mos contribuições mensais e 
muitos donativos em dinheiro 
e material. E, assim, vamos to-
cando a igreja”.

Assim, em 14 de janeiro 
de 1952, o Governo do Estado 
repassou Cr$10mil que che-

garam em tempo de salvar a 
igreja de graves apertos finan-
ceiros. Mas, ainda assim, em 
29 de fevereiro do mesmo ano, 
interrompeu-se a construção.

A novena e a festa de Nos-
sa Senhora do Perpétuo Socor-
ro, celebradas em 18 de maio 
de 1952, trouxeram muitos 
cruzeiros e bastante ânimo 
aos corações dos fiéis.

Em 30 de junho de 1952, 
recomeçavam as obras da 
igreja Santa Teresinha. Elas 
tinham sido interrompidas no 
início daquele ano devido a vá-
rios motivos, entre eles, impe-
rícia dos pedreiros, falta abso-
luta de cimento e ausência de 
recursos.

Naquela data, foram con-
tratados dois pedreiros, con-
siderados os melhores da 
cidade, e mais três serventes. 
As obras começaram com o 
ladrilhamento do presbitério. 
Foram os ladrilhos e os vitrais 
que deveriam ser colocados e 
assentados. Novas campanhas 

e novas obras e o “óbolo da 
viúva” caíam no cofre. Foi um 
sucesso!

Em 19 de julho de 1952, o 
assentamento dos ladrilhos da 
nave e no presbitério da igreja 
Santa Teresinha ficava pronto 
e, em 24 de agosto daquele 
mesmo ano, durante as festi-
vidades de Santo Afonso, era 
inaugurado o presbitério.

Posteriormente, entre agos-
to e outubro, foram executa-
dos os serviços do altar, da fa-
chada e dos vitrais. Em todos 
eles, entrou a criatividade e a 
arte do padre Wellington Leo-
ne Ceva nos desenhos, dispo-
sição dos ladrilhos, formando 
uma cascata de rosas, figuras, 
arabescos, os capitéis egípcios 
das duas colunas e o forro.

Em 24 de outubro de 1952, 
a Casa Conrado de São Paulo, 
que fabricou os dois grandes 
vitrais da fachada, sob risco do 
padre Leone, iniciou sua colo-
cação. Já o mês de novembro 
foi apertado. Era preciso con-

cluir o forro da nave e do pres-
bitério e a pintura também. 
Como essas obras impediam 
a utilização da igreja, os atos 
religiosos dos dias úteis foram 
transferidos para o salão do 
subsolo da igreja, a partir da-
quele domingo, 16 de novem-
bro.

Em 23 de novembro de 
1952, benzeu-se solenemente, 
antes da missa das 9 horas, o 
novo forro da igreja. Na pri-
meira quinzena de dezembro, 
foram assentados os ladrilhos 
da nave e, em 22 de dezem-
bro, retiraram os andaimes 
do presbitério. Sem andaime, 
a igreja tomava novo aspecto.

Na época, o padre José Car-
doso Alves informava que, so-
mente em 1952, tinham sido 
investidos CR$544.728,00, 
o que, somados aos demais 
investimentos, totalizavam 
CR$1.705.113,10 com a obra 
desde o seu início. No entan-
to, existia uma dívida de CR$-
100mil.

Por padre Júlio Brustoloni C.SS.R. (in memoriam)

ESPAÇO ABERTO

quilômetros, com cerca de 10 
mil habitantes, podendo até 
imaginar, portanto, que as fa-
mílias já se conheciam na Itá-
lia, fato esse que fica mais for-
te quando Giosuè, o filho mais 
velho de Antonio, se casa com 
Pierina, a irmã mais velha de 
Giovanni, em 1891, em Tietê.

A chegada de Giovanni 
Lezier e sua família ao Bra-
sil ocorre também, em 1888, 
quando, em 22 de novembro, 
passaram pela Hospedaria dos 
Imigrantes do Brás, em São 
Paulo: Giovanni, então com 17 
anos, chega junto do seu pai 
Pietro, da sua mãe Soffia, da 
sua avó Teresa, das suas irmãs 
Pierina, Teresa, Maria, Giovan-
na e Caterina e do irmão Ange-
lo, além do tio Antonio. 

Não se sabe a data exata da 
partida da Itália, mas também 
foi feita através do Porto de 
Genova, por meio do vapor Re-
gina, em uma viagem de cerca 
de 25 dias, provavelmente. O 
destino da família, conforme 

os registros da Hospedaria, 
foi a fazenda de Izaltino Pires 
Correa, na cidade de Tietê.

Já em 1894, casou-se com 
a senhora Regina Lucia Tonon, 
também italiana do Veneto e 
a partir desse momento pas-
sa a ser conhecido como João 
Lezier nos documentos bra-
sileiros. Assim como aconte-
ceu com Giosuè era comum o 
“aportuguesamento” dos no-
mes italianos.

Em 28 de abril de 1942, 
também já viúvo, faleceu aos 
70 anos, em sua casa no bair-
ro Garcia, deixando também 
exemplo de trabalho e amor 
pela terra onde, até hoje, seus 
descendentes tiram o sustento 
das suas famílias e movimen-
tam o agronegócio tieteense.

Vivam os 150 anos desses 
grandes italianos que fizeram 
de Tietê a sua verdadeira terra 
e do Brasil a sua Pátria amada.

(Colaboração e texto de 
João Vitor Giacomassi Can-
cian)
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José Roberto Pilon assume o Poder Executivo
EM CERQUILHO

Na política cerquilhense, ele já foi vereador por dois mandatos, sendo presidente do Poder Legislativo no biênio 2001/2002

Por meio de sessão extra-
ordinária realizada na segun-
da, 30 de agosto, a Câmara 
Municipal de Cerquilho, sob o 
comando do presidente Mauro 
Frare (PSDB), deu posse ao vi-
ce-prefeito José Roberto Pilon 
(Cidadania). 

Na abertura, a primeira se-
cretária do Poder Legislativo, 
Simone Feher Bellucci, fez a 
leitura do Decreto 196/2021, 
declarando extinto o manda-
to eletivo do então prefeito de 
Cerquilho, Aldo Sanson (PSDB), 
em seu quinto mandato.

Na ocasião, o novo chefe 
do Poder Executivo, José Ro-
berto Pilon, assinou o termo 

de compromisso e posse, para 
assim, assumir o cargo de pre-
feito após leitura.

Em seu discurso na Tri-
buna Livre, José Roberto Pi-
lon apresentou rapidamente 
um panorama da realidade 
do município (até mesmo da 
covid-19 e da crise hídrica) e, 
demonstrando visão e vontade 
de trabalhar, afirmou que dará 
continuidade aos projetos ini-
ciados por Aldo Sanson, ao 
mesmo tempo, que também 
disse que ofereça ritmo pró-
prio às ações em prol da popu-
lação cerquilhense.

Na mesma sessão extraor-
dinária, com público reduzido 

a capacidade de 30%, estive-
ram presentes o ex-prefeito e 
diretor-presidente da J. Pilon, 
José Pilon - que é pai do novo 
prefeito, além da esposa e pri-
meira-dama Valéria Florentino 
Pilon e da esposa do José Pi-
lon, Leonor Terezinha Scalise.

Vale lembrar que José Ro-
berto Pilon tem 55 anos e é pai 
do João Pilon, fruto do casa-
mento com Valéria. Graduado 
pela Universidade Estadual 
“Júlio de Mesquita Filho”, for-
mou-se em Química. Anterior-
mente, além de vice-prefeito 
de Cerquilho, atuava como 
diretor-administrativo da Pe-
trom em Mogi das Cruzes.

Na política cerquilhen-
se, José Roberto Pilon já as-
sumiu como vereador por 
dois mandatos (1997/2000 e 
2001/2004), sendo presidente 
do Poder Legislativo no biênio 
2001/2002.

Assim como fizeram seu 
avô João Pilon (1965/1969), 
seu pai José Pilon (1973/1977) 
e seus primos Tavinho Pilon 
(1993/1996) e Paulo Roberto 
Pilon (Du) (2009/2012), José 
Roberto Pilon promete gover-
nar Cerquilho com comprome-
timento e total empenho, que 
são a marca da sua família.

Na solenidade, o jornal 
Nossa Folha esteve represen-

tado pela jornalista Damana 
Rodrigues.

ENTENDA - A troca de ges-
tão em Cerquilho se deu por-
que o Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) determinou o 
afastamento do prefeito Aldo 
Sanson, condenado por impro-
bidade administrativa em um 
processo de 2014.

Segundo a decisão, Aldo 
Sanson contratou duas empre-
sas jornalísticas sem licitação 
para publicar atos oficiais do 
município de Cerquilho duran-
te sua gestão entre os anos de 
2001 e 2008. Notificado sobre 
a decisão judicial na sexta, 20 
de agosto, ele tinha um prazo 

de 10 dias para sair.
No domingo, dia 29, Aldo 

Sanson publicou um vídeo nas 
redes sociais, no qual afirmou 
que cumpriria a decisão judi-
cial, apesar de não concordar, 
e que a cidade de Cerquilho 
continuaria em boas mãos sob 
o comando do vice-prefeito Zé 
Roberto. 

“Decisão judicial não se 
discute, cumpre-se! Eu vou 
cumprir, embora em hipótese 
alguma, eu concorde com isso. 
Tenho certeza absoluta que 
não dei um centavo de preju-
ízo para a Prefeitura durante 
todas as minhas administra-
ções”, disse Aldo Sanson.

Fotos Damana Rodrigues e Daniele Peev

O prefeito José Roberto Pilon recebeu o apoio dos vereadores na cerimônia de posse Damana, Zé Roberto, Valéria, Zé Pilon e Leonor


