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EM TIETÊ

Passarela pênsil será construída
Após sete anos, ocorreu a liberação da ordem de serviço para a construção desta ponte, contemplando a revitalização da Beira-Rio
OCORRÊNCIA

César Guitte

COVID-19

Polícia
prende
casal por
tráfico

Vacinação
atende
novos
públicos

Em Tietê, após denúncia
anônima, policiais militares
prenderam um homem, de
35 anos, e uma mulher, de 38
anos, acusados de tráfico de
entorpecentes, no bairro Cornélio Pires.
Página 3

Em Tietê, a Secretaria de
Saúde e Medicina Preventiva
anunciou que, na segunda, 7
de junho, das 8 às 12 horas
e das 13 às 16 horas, prossegue a campanha de imunização contra a covid-19.
Página 12

ESTACIONAMENTO

EM AÇÃO

Solicitadas
20 novas
vagas para
motos

Edis
sugerem
testagem
em massa

Atendendo ao pedido dos
motoboys de Tietê, o presidente da Câmara, Alfredo
Melaré Neto (PL), encaminhou
ao Poder Executivo o pedido
de demarcação de 20 vagas
de motos no Centro.
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Na sessão da Câmara de
Tietê, Junior Regonha (MDB)
e dr. Luis Grigolon (PV) requereram que a Prefeitura
adote a testagem em massa
da população contra a covid-19.
Página 12

PROJETO APROVADO - Vencidas as negociações junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério do Turismo, na última semana,
ocorreu definitivamente o desfecho referente à construção da passarela pênsil de Tietê, que deverá ser considerada um dos
cartões postais do município. Segundo o Poder Executivo, a execução desse projeto aprovado em 2013 seguiu, lentamente, por
conta de problemas burocráticos do contrato. 									
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2 Sexta-feira, 4 de junho de 2021

Nossa Folha . 62 anos

Editorial

Agenda

Tenha solidariedade!

FIQUE LIGADO Desde terça, 1º de junho, o município de
Cerquilho passou a ter CEPs
específicos para seus logradouros, ou seja, cada quadra,
avenida, rua, travessa, praça,
conta agora com uma numeração individual, substituindo
o CEP Geral 18520-000, usado
anteriormente para todos os
logradouros. Para consultar
os novos CEPs cadastrados,
basta acessar o site buscacep.
correios.com.br.

Ultimamente, vivemos tão ocupados com os nossos compromissos que nem olhamos para quem passa ao nosso lado e,
muitas vezes, só enxergamos o que queremos ver e o que é apenas do nosso interesse, sem nos preocuparmos com nada nem
com ninguém, somente com os nossos. Logo, nos esquecemos
que a espiritualidade é o maior comprometimento com o “bem”.
Dessa forma, portanto, devemos lembrar que, quando fazemos o bem, com certeza, estamos movidos por Deus, pois Ele
está presente em gestos, como a solidariedade, a compaixão, a
compreensão, a contribuição, e é isso que precisamos aprender
a valorizar. É na solidariedade que encontramos o espaço para
que possamos ajudar o outro e, então, sentimos o quanto somos
ajudados.
Mas não espere para ser solidário, para ser generoso! Se você
pode, ajude de alguma maneira! Afinal, a vida segue seu ciclo e
as pessoas têm necessidades diárias, de afeto, de alimentação, de
moradia, de trabalho e de tantas outras ações, ainda mais neste
tempo de pandemia.
A ideia deste editorial é que cada um reflita e, assim, tente
buscar uma resposta de como colocar na sua vida uma prática
diária desta ação, já que a grande maioria está sempre tão comprometida com seus afazeres que não dá nem tempo, ou mesmo
acredita que não tem recursos materiais e emocionais, somente
justificativas.
Este texto quer convidá-lo a desenvolver esta transformação
em sua vida. Você que deseja um mundo melhor, saia do mundo
do pensamento e seja solidário, de alguma forma, todos os dias.
Um gesto de amor ou uma doação espontânea pode mudar o
dia de alguém. Portanto, vamos fazer o nosso cotidiano melhor
e abençoado, passo a passo, melhorando nossa espiritualidade,
praticando a solidariedade e enxergando as pessoas “invisíveis”
a tantos olhares e que necessitam de nossa ajuda de forma constante. Deixemos de lado momentos pontuais e vamos conclamar
a todos que exercitem o amor e a caridade, sempre.
Ser solidário é uma troca! É se identificar com o problema
alheio e, assim, ter capacidade de se colocar no lugar do outro.
As formas de ser solidário são muitas e todas são sempre bem-vindas. Participar de qualquer atividade que ajude os outros de
alguma maneira é uma forma de manifestar solidariedade. Por
isso, comece já a praticar atitudes solidárias e aproveite os benefícios de fazer bem a quem precisa.
Todos sabem (ou deveriam saber) que quem pratica a solidariedade não ajuda apenas o próximo, ajuda a si mesmo, passa a
entender as dificuldades e consegue enfrentá-las de maneira diferente. Estas pessoas tornam-se mais felizes, comprometidas e
realizadas e, desta forma, sabem encontrar o verdadeiro sentido
da vida: dividir para somar!
Portanto, lembre-se todos os dias ao acordar: a solidariedade
nada mais é que um ato de bondade, e a bondade um ato de
amor! Assim, não é preciso motivo para fazer o bem, só é preciso
fazê-lo! Vamos somar?

PARA ENCERRAR
“Rezemos pelas famílias pobres, pelas crianças maltratadas, pelos jovens desamparados e pelos animais abandonados, que não lhe faltem amparo e atenção. Desejamos que essa
mesma proteção divina também se estenda a todos os lares
que praticam o bem e que, neles, reinem o respeito, a harmonia, a ajuda mútua e o amor” - autor desconhecido.

LIVE 1 Hoje, 4 de junho, a
partir das 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram, a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, fará uma
live com a advogada do projeto Miaujude, Thais Casagrande. Na ocasião, serão tratados
de temas como: as dificuldades financeiras enfrentadas
nesta pandemia por conta da
diminuição das doações, campanha de inverno, o aumento
de animais abandonados e outros órfãos e demais histórias
tristes que se acumulam e que
só podem ser mudadas com a
solidariedade das pessoas.
LIVE SHOW Também nesta
sexta, 4 de junho, a partir das
20 horas, a TV Cidade Jardim
realizará o 1º Arraiá dos Amigos com apresentação da jornalista Adriana Martins (jornal
Nossa Folha) e do locutor Kleber Botini e repertório dos artistas Raphael Bessa e Anderson Moraes em prol da Santa
Casa de Misericórdia de Tietê.
A transmissão será feita pelo
canal da TV Cidade Jardim no
YouTube e pela TVAC.
LIVE 2 Na segunda, 7 de
junho, às 20 horas, a advogada Francielle Lima, especialista em Direito de Família e Sucessões, além de profissional
sistêmica e autora da agenda
e card game de planejamento parental, entrará em uma
live com a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, no @damanarodrigues no Instagram.
Neste bate-papo ao vivo, a pro-

Bicadinhas da semana
fissional explicará como é o
atendimento sistêmico no Direito, assim como funcionam
as suas ações ligadas ao tema
planejamento parental enquanto ferramenta para auxiliar na resolução de conflitos.
LIVE 3 A terapeuta integrativa e consteladora familiar,
Aline Pasin, chega para uma
live com a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, na quarta,
9 de junho, às 20 horas, no @
damanarodrigues no Instagram, e falará sobre o despertar, a cura, a conexão e o empoderamento das mulheres. A
ideia é ressaltar a autoestima,
a confiança, o dar e receber e a
quebra das amarras e crenças
limitantes, assim como abordará o tema “mulheres” dentro do papel da Constelação
Familiar Sistêmica.
DOAÇÕES Com o objetivo de arrecadar fundos para
manutenção da entidade, a
Casa da Criança e do Adolescente do município de Cerquilho solicita à população e
aos proprietários de lojas e
confecções a doação de peças
em bom estado para serem
vendidas no bazar solidário
no sábado, 10 de julho, em horário a ser divulgado. As doações podem ser entregues na
avenida Antônio Souto, 755,
no Jardim Itália, próximo ao
Ginásio “Mário Pilon”. O telefone para mais informações é
o (15)3284-1952.
SOLIDARIEDADE A Campanha do Agasalho do Colégio
Origem, que busca arrecadações em prol do Fundo Social
de Solidariedade de Cerquilho,
do Lar Pietá, da Casa da Criança e do Adolescente, da Casa
dos Meninos, do Lar São Vicente de Paulo (Tietê) e do Nosso
Lar São Vicente de Paulo (Boituva), será encerrada com uma
carreata solidária no sábado,
19 de junho, às 9h30. O próprio colégio e a Coocerqui são
dois dos pontos de arrecadação. Mais informações pelo telefone (15)3500-8896.

INDICADOR
PROFISSIONAL
CIRURGIÕES DENTISTAS

MÃOS DE ALFACE As más línguas querem saber se, nesta
pandemia, o goleiro do time de futebol Agora Eu “Se” Consagro
(Aesc), Guto Melaré, deixou de ser rotulado como “mãos de alface”. Para quem não lembra, este apelido surgiu quando, em um
jogo contra o Clube Regatas, Guto tomou três frangos que entraram para a história do futebol tieteense. Quem lembra?
SERÁ QUE VAI As borboletas do jardim querem saber como
Maria Helena Robim Pasquali tem conseguido manter o marido
Pilé Pasquali “preso” em casa nesta pandemia da covid-19? Segundo os fofoqueiros de plantão, esta é praticamente uma missão impossível. Verdade, Maria Helena?
LEITOR ASSÍDUO De acordo com comentários na city, quem
é leitor assíduo do jornal Nossa Folha e não perde as Bicadinhas
da Semana é o palmeirense e torcedor do Ituano, Gabi Fragnani.
Desde que chegou em Tietê, há mais de 50 anos, ele acompanha
este semanário.
HIENA HARDY Os fofoqueiros de plantão souberam que Édie
“Salim” Honório voltou a adotar o célebre bordão “Ó, vida! Ó,
céus!” não somente por levar os xingos diários da esposa Leonor
Machia Honório, como também por terem o “matado” nesta semana, sem ele saber. Foi preciso um comunicado oficial do filho
Sérgio Honório nas redes sociais para desfazer o equívoco.
JORNADA EMOCIONAL Espalharam pela city que, se Tony
Persona não fosse empresário do agronegócio e nem presidente
do Sindicato Rural de Tietê, seria palestrante motivacional ou coach, pois ele sempre tem uma palavra amiga para todos.
KINDER OVO Ainda segundo as más línguas, Paulinho Marteline tem o costume de comprar kinder ovo para o filho Enzo, mas
só dá o brinquedo. E o chocolate? O que Paulinho faz?
SIMPÁTICO Contaram por aí que Luiz Alcides Bernardes, da
Kennelan, mantém o título de Mister Simpatia da cidade de Tietê. O assíduo leitor do jornal Nossa Folha esbanja simpatia por
onde passa. Parabéns pelo alto-astral!
PAEH CHEF Segundo os fofoqueiros de plantão, o corintiano
Gilson Santos Machado (Gilsão Paeh) sonha em apresentar suas
habilidades culinárias no programa “Sabor da Vida”, do padre
Evandro Zanardo Paulim, o famoso Padrechef, na TV Aparecida,
ou, de repente, ser indicado pelo religioso para estar na próxima
edição do Masterchef, da Band. Será que pode?
FÃ DE CARTEIRINHA As borboletas do jardim contaram que
Joana Daniel, proprietária da Thatimalhas, é fã incondicional dos
editoriais do Nossa Folha. A equipe deste semanário agradece o
carinho desta leitora de muita sensibilidade e positividade!
SORTE É SORTE Os fofoqueiros de plantão comentaram que
Ricardo “Bial” Pupato começou a semana todo feliz e irradiante
porque vendeu um dos prêmios da Santíssima Trindade. Agora,
é mais um para a sua extensa conta de clientes contemplados!
“INVASÃO” DAS CAPIVARAS Na última semana, um vídeo
viralizou nos grupos de Tietê no WhatsApp! Nele apareciam um
grupo de capivaras (algo por volta de umas 30) subindo a rua
Enock Barreira de Macedo. Segundo César Guitte (Nossa Folha),
dez delas pararam na academia; outras dez entraram na escola
“Plínio”; e as outras dez foram dar uma volta no jardim.

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 5 de junho
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: (1ª Eucaristia) às 19 horas.
DOMINGO: 6 de junho
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19 horas.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA
MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado às
19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.
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SANTA TERESINHA: sábado às 16 horas (Crisma) e 19
horas. Domingo às 7h30, 10 e 19 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
Todas as igrejas estão com capacidade permitida de 40%.
Porém, atingindo a capacidade permitida a entrada é interrompida.
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OCORRÊNCIAS

Polícia prende casal por tráfico de entorpecentes
Antes de serem encaminhados para a Delegacia de Polícia por prisão em flagrante, os jovens passaram por atendimento médico na Santa Casa
Em Tietê, após denúncia
anônima, os policiais militares prendem um homem, de
35 anos, e uma mulher, de 38
anos, acusados de tráfico de
entorpecentes.
Segundo consta no Boletim
de Ocorrência (B.O.), o casal
vendia drogas no cruzamento
das ruas Lafaiete Madureira
e Orlando Stievano, no bairro
Cornélio Pires, quando a PM
presenciou o acusado entregar
algo a um motociclista e receber R$20.
Ao perceber a chegada da
viatura, o traficante dispensou no chão uma embalagem
plástica com quatro pinos com
crack, ficando somente com o
dinheiro. Com o mesmo rapaz
de 35 anos foram localizados
mais R$10. Já o motociclista
conseguiu fugir sem ser identificado. Quanto à moça de 38

anos, ela estava a cinco metros
do local dos fatos, sendo que a
PM encontrou com a acusada
seis pinos com cocaína e mais
quatro embalagens contendo
cocaína, além de uma pedra
pequena de maconha em involucro transparente, assim
como uma cédula de R$50.
Diante dos fatos e antes
de serem encaminhados para
a Delegacia de Polícia por prisão em flagrante, os dois jovens alegaram ser usuários de
drogas e passaram por atendimento médico na Santa Casa
de Tietê. No dia seguinte da
ocorrência, segundo B.O., foram submetidos à audiência
de custódia.
FURTO 1 - Ainda em Tietê, na quarta, 26 de maio, um
homem, de 67 anos, teve seu
veículo roubado na rua Treze
de Maio, no Centro. Segundo

informado no plantão policial,
o automóvel, modelo Gol 1.0,
ano 2014, cor branca, possuía
seguro.
Ainda de acordo com o
B.O., o veículo foi deixado pelo
proprietário no endereço mencionado, por volta das 7 horas
e, ao retornar do trabalho às
17 horas, a vítima verificou
que o carro tinha sido levado.
Dentro do Gol tinham os documentos do veículo, as chaves
da residência do proprietário
e agasalhos. Até o fechamento desta edição, o veículo não
havia sido localizado, nem a
autoria do furto, identificada.
FURTO 2 - Também no
município de Tietê, na segunda, 31 de maio, em horário incerto, na estrada municipal do
bairro São José, um aposentado de 66 anos teve sua chácara
invadida por indivíduos.

Os elementos tiveram acesso a casa por meio das janelas
e do forro do telhado. No local,
segundo B.O., além do vandalismo, subtraíram 400 metros
de fio, cabos e interruptores.
No local não há câmeras de
monitoramento.
FURTO 3 - Ainda em Tietê,
na terça, 25 de maio, a representante de uma farmácia, localizada na rua Tenente Gelás,
prestou queixa de furto de 29
itens de eletrodomésticos e
produtos de higiene e perfumaria, subtraídos da referida
unidade e avaliados em aproximadamente R$3mil.
No plantão policial, a mesma representante informou
que, por meio das câmeras de
monitoramento, identificou,
posteriormente, duas mulheres e um homem como os autores do furto.

INAUGURAÇÃO

Bradesco abre atendimento
bancário no Paço Municipal
Na quinta, 27 de maio, o
prefeito Vlamir Sandei (PSDB),
acompanhado de secretários
municipais, esteve com o gerente regional do Bradesco,
Alexandre Sobral Lopes Cruz,
com o gerente da agência Bradesco de Tietê, Valdeci Antunes de Moraes e com o gerente responsável pelo Posto de
Atendimento Bancário (PAB)
instalado na Prefeitura, Carlos
Eduardo Mandu da Silva, para
inaugurar o novo espaço de
atendimento no Paço Municipal. A proposta é de oferecer
apoio e facilidade ao funcionalismo público municipal,

que passou a ter o Bradesco
como responsável pela folha
de pagamento da Prefeitura de
Tietê.
Segundo o Poder Executivo, o Bradesco participou do
processo licitatório para recebimento da folha de pagamento da Prefeitura e logrou-se
vencedor. Durante a inauguração, Vlamir Sandei destacou
a importância do Bradesco no
cenário financeiro, trazendo
para o funcionalismo municipal uma parceria que ofertou
isenção de taxas e planos de
operações financeiras com juros mais atrativos.

DEPOIS DE OITO ANOS

NOVO PROJETO

Anunciada a construção da passarela pênsil

Município de Cerquilho terá
uma Casa da Juventude

Vencidas as negociações
junto à Caixa Econômica Federal e o Ministério do Turismo,
segundo noticiou a Prefeitura
de Tietê, na última semana
ocorreu definitivamente o desfecho referente à construção
da passarela pênsil, que deverá ser considerada um dos cartões postais do município.
De acordo com o prefeito
Vlamir Sandei (PSDB), trata-se
de uma obra de destaque por
conta dos seus detalhes e da
beleza do cenário que estará
inserida naquela região entre
as duas margens do Rio Tietê.
Ainda de acordo com o Poder Executivo, a execução desse projeto aprovado em 2013
pelo Ministério do Turismo
seguiu, lentamente, por conta de problemas burocráticos
do contrato, que culminou na
extinção do documento de origem e, vencidas as tentativas
de licitação, a liberação começou a ocorrer em 2020.
Ainda de acordo com a
Prefeitura, Vlamir Sandei buscou a liberação do convênio
com o Ministério do Turismo

César Guitte

Projeto foi aprovado em 2013 pelo
Ministério do Turismo
e Caixa Econômica Federal e
teve a conquista anunciada, na
última semana, momento que
ocorreu a liberação da ordem
de serviço para a construção
da passarela pênsil sobre o Rio
Tietê, sendo uma das maiores
obras em madeira, ferragem e
aço, no estilo do Hemisfério
Sul. “Além de se tornar um
grande atrativo turístico para

o município, urbanisticamente
a passarela pênsil contemplará a revitalização da avenida
Fernando Costa (Beira-Rio), ligando-a ao Loteamento Jardim
Rodrigues de Moraes, no acesso paralelo ao Recinto da Fait e
do Aeroclube. Portanto, a obra
trará inúmeros benefícios ao
município”, acrescentou o secretário municipal de Obras e

Planejamento, Álvaro Floriam
Gebraiel Bellaz.
O prefeito destacou, ainda,
a importância da construção
da passarela pênsil, observando diferentes situações: “sigo
no compromisso de uma administração que respeita o dinheiro público municipal aplicado na construção existente
no local. Ressalto que, caso
o município não conseguisse
reaver o convênio para a construção das obras seguindo as
regras estipuladas pela Caixa
Econômica Federal e pelo Ministério do Turismo, haveria a
necessidade da devolução de
recurso federal já aplicado na
obra, sendo este corrigido com
os juros estipulados contratualmente.
Por fim, vale considerar a
beleza, a tratividade e a consolidação de todo o conjunto
das obras que estão sendo realizadas em toda a extensão da
avenida Beira-Rio, no trecho
que compreende da rua José
Nicolosi até a Júlio dos Reis,
com potencial valorização daquela região”, completou.

ESTACIONAMENTO

Divulgação CMT

Presidente da Câmara recebeu o Renato Almeida Dias
ços para o aplicativo Aiqfome
precisam ficar posicionados
em local estratégico para se dirigirem ao estabelecimento co-

mercial tão logo sejam acionados para a entrega do pedido.
“Em razão dessa logística
e considerando que o local é

estratégico, os motoboys ficam
reunidos na praça dr. Elias
Garcia, nas proximidades da
lanchonete Brasileirinho, porém, não há espaço físico para
acomodação de todas as motos cadastradas no aplicativo”,
destacou Dias.
Diante do exposto, Alfredo
Melaré requereu a demarcação de mais vinte vagas para
motos neste trecho da praça
dr. Elias Garcia, considerando
o interesse público de manter
o funcionamento dos aplicativos de entrega de refeições.
“Agradeço ao representante
Renato Almeida Dias pela coleta das assinaturas, que farão
a diferença na aprovação das
vagas”, completou o presidente da Câmara em pronunciamento.

FORMATO DIGITAL

Prefeitura realiza cadastro de
vagas até este domingo
A Prefeitura de Cerquilho,
através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
encerra o cadastro para vagas
em creches municipais neste
domingo, 6 de junho, através
do link cerquilho.quatenus.
com.br/inscricao.
Ao acessar o formulário, é
necessário preencher todos os
campos, ou seja, se o usuário
tentar fazer a inscrição sem algum dado, o sistema mostrará
qual campo falta preencher,
colocando-o em foco e o contornando com a cor azul. Ao
final do cadastro, aparecerá a
mensagem informando o número do protocolo.
Passada a etapa das inscrição, os pais ou responsáveis

serão convocados para confirmação da vaga, de acordo
com a ordem de inscrição do
formulário eletrônico.
OBRA - Na quinta, 27 de
maio, o prefeito Aldo Sanson
(PSDB) publicou, em seu Instagram (@aldo.sanson), um vídeo que mostrava detalhes da
fase final da creche do bairro
Jardim Sapucaia.
“Quando assumimos em
2017, tínhamos mais de 400
crianças na fila de espera e um
processo judicial. Então, ampliamos duas creches já existentes, restabelecemos a construção e entregamos a unidade
‘Isabel Pakes’ e conquistamos
mais uma creche, em fase final”, ressaltou Sanson.

SOLIDARIEDADE

Tony Persone participa de assembleia da Faesp e Senar
Com objetivo de ficar por
dentro dos rumos do agronegócio paulista e dos planos
de incentivo para o setor produtivo e o empreendedorismo no campo, o presidente
do Sindicato Rural de Tietê,
Tony Persona, participou na
manhã da segunda, 31 de
maio, da assembleia online
da Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de São
Paulo (Faesp) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural( Senar).
Neste formato digital, a assembleia teve a participação
de outras lideranças de demais

jovens possam desenvolver
projetos em diversos setores.
Segundo anunciado, o
Governo do Estado investirá
R$20 milhões na criação de
espaços em municípios de pequeno porte. Já as Prefeituras
vão indicar terrenos e ficarão
responsáveis pela aquisição de
móveis e demais equipamentos. O Estado deve financiar
prédios com área construída
de 240m², em estrutura metálica e alvenaria. O prazo médio
para a entrega de cada unidade é de oito meses.
Para a qualificação profissional, o Estado oferecerá as
modalidades Expresso e Estágio do Novotec, com cursos
técnicos e profissionalizantes
gratuitos, além de ambiente
para desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis
e startups. As Casas da Juventude também serão unidades
acadêmicas e operacionais
para atividades presenciais de
cursos oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de
São Paulo (Univesp).

CRECHES

Alfredo Melaré requer demarcação de vagas de motos
Por meio de um abaixo-assinado e já atendendo ao pedido
dos motoboys de Tietê, o presidente da Câmara Municipal,
Alfredo Melaré Neto (PL), informou, através das suas redes
sociais, que encaminhou ao
prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
e ao secretário Nilson Bertola
o pedido de demarcação de
vagas para estacionamento de
motos na Praça dr. Elias Garcia
no Centro da cidade.
Esta indicação foi oficializada após o presidente da Câmara receber o representante
dos motoboys de Tietê, Renato
Almeida Dias, que apresentou,
na ocasião, a coleta das assinaturas do abaixo-assinado.
Vale ressaltar que, no município, os motociclistas cadastrados para prestar servi-

No início de maio, o prefeito de Cerquilho Aldo Sanson (PSDB), acompanhado do
presidente da Câmara Municipal Mauro Frare, esteve no
lançamento do projeto Casa
da Juventude, no Palácio dos
Bandeirantes. Na ocasião, o
prefeito recebeu o certificado
de Cerquilho como “Amigo da
Juventude”, pela presença do
Conselho Municipal da Juventude.
Posteriormente, em 19 de
maio, Aldo Sanson se reuniu
com o subsecretário da Juventude, Luiz Oliveira, para oficializar a abertura do projeto no
município. Seundo ele, a Casa
da Juventude pretende ajudar
jovens na busca por oportunidades de emprego e renda
com ações voltadas para a
qualificação profissional, economia criativa, empreendedorismo e convivência.
Além de cursos, o projeto
incentivará o coworking com
área projetada especificamente para o trabalho colaborativo, o que garante que os

Divulgação Sindicato Rural

Tony Persone é o presidente do Sindicato Rural

sindicatos do Estado de São
Paulo, além da presença do deputado Itamar Borges (MDB),
que tomou posse na terça, 1°
de junho, como novo secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
“Na ocasião, ele se colocou à
disposição de nós, presidentes
de sindicatos, para nos receber
na sua Secretaria”, disse Tony
Persona.
Vale destacar que a cadeira de deputado na Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo (Alesp) passará a ser
ocupada por Walter Vicioni,
primeiro suplente do MDB.

Doação para a Santa Casa
soma pouco mais de R$10mil
Por meio de doação anônima, a Santa Casa de Misericórdia de Tietê recebeu, nesta
última semana, 274 unidades
de lençóis, as quais totalizam
o valor de R$10.009,22 graças
ao apoio do Instituto Phi - Philantropia Inteligente.
De acordo com a entidade,
o Instituto Phi faz a intermediação entre pessoas físicas
ou jurídicas e projetos sociais,
buscando que o investimento
social tenha resultado efetivo
e chegue às instituições indicadas.

Vale constar que, no setor
de internação, a Santa Casa de
Misericórdia de Tietê atende
uma média de 30 pacientes
por dia, sendo realizada a troca das peças de cama quatro
vezes ou mais para melhor
atender o paciente.
Segundo a entidade, a doação impactará na redução
do custo anual com aquisição
deste enxoval, valor o qual poderá ser revertido para outros
departamentos que necessitam de melhorias estruturais
ou tecnológicas.
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FALECIMENTOS
JOÃO LUIS RODRIGUES LONGO
Faleceu em Piracicaba, em 28 de maio, João Luis Rodrigues
Longo aos 37 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério da Saudade de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ ROBERTO DA SILVA MELO
Faleceu em São Paulo, em 30 de maio, José Roberto da Silva Melo aos 35 anos. Falecido era solteiro e deixou as filhas
Jhulia, Sophia, Lara, Raissa e Lorena.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério da Saudade de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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FALECIMENTOS
FERDINANDO MADUREIRA RODRIGUES
Faleceu em Campinas, em 22 de maio, Ferdinando Madureira
Rodrigues aos 91 anos. Falecido era casado com Diva Hoffmann
Madureira e deixou os filhos Ed, Cid, Lais e Eli, além dos demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
jazigo da família.

anos. Falecido era casado com Camila Benedita Bueno e deixou
as filhas Josineide e Daniela, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em
jazigo da família.

JORGE DE CAMARGO MOURA
Faleceu em Cerquilho, em 30 de maio, Jorge de Camargo
Moura aos 55 anos. Falecido era divorciado e deixou os filhos
Jorge Renan, Luana, Mateus e Tiago, além dos demais familiares.
MADALENA GIACOMAZI
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação
Faleceu em Sorocaba, em 22 de maio, Madalena Giacomazi
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
aos 77 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação, jazigo da família.
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
OLINDA ZANETTI BERTOLA
jazigo da família.
Faleceu em Tietê, em 1º de junho, Olinda Zanetti Bertola aos
91 anos. Falecida era viúva de Almiro Bertola e deixou os filhos
DENISE APARECIDA PUTTINATI CASARI
Faleceu em Piracicaba, em 23 de maio, Denise Aparecida Put- Marilza e Miguel Adolfo, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação
tinati Casari aos 66 anos. Falecida era casada com Armando Eugênio Casari e deixou os filhos Matheus, Gabriel e Lucas, além dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
jazigo da família.
dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
AGRADECIMENTOS
jazigo da família.
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
MARIA JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA PONTES
Faleceu em Tietê, em 23 de maio, Maria José Machado de Oliveira Pontes aos 88 anos. Falecida deixou os filhos Luis Gustavo,
Marcelo e Claudete, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
jazigo da família.

manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

IZABEL FRANCISCA RODRIGUES
Faleceu em Tietê, em 24 de maio, Izabel Francisca Rodrigues
aos 94 anos. Falecida era viúva de Joaquim de Almeida e deixou
os filhos Edson, José Luis, Marcio, Odete, Ivete e Marcia, além dos
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
jazigo da família.
JOSÉ MESCOLLOTTO
Faleceu em São Paulo, em 27 de maio, José Mescollotto aos 85
anos. Falecido era casado com Angela Maria Soldan Mescollotto e
deixou os filhos José, Júnior e Lucas, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em
jazigo da família.
SIDNEY BUENO
Faleceu em Cerquilho, em 29 de maio, Sidney Bueno aos 52

FALECIMENTOS
WALTER SILVIO BATISTA RIBEIRO
Faleceu em Cerquilho, em 26 de maio, Walter Silvio Batista
Ribeiro aos 62 anos. Falecido deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
JAQUELINE DE SOUZA
Faleceu em Tietê, em 27 de maio, Jaqueline de Souza aos 25
anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
VALDIR INFANTE
Faleceu em Sorocaba, em 27 de maio, Valdir Infante aos 60
anos. Falecido era divorciado e deixou as filhas Cintia, Isabele e
Juliana, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Rafard e, após
recomendação dirigiu-se ao Cemitério São Judas Tadeu de Rafard, sendo sepultado em jazigo da família.
CELSO ROSA NETO
Faleceu em Sorocaba, em 27 de maio, Celso Rosa Neto aos
65 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida Nunes Rosa
e deixou os filhos João Marcos, Jora Maria Rosa, Luiz Antonio e
Rafael Augusto, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo
de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ROSANA DE SOUZA ANZUINI
Faleceu em Conchas, em 29 de maio, Rosana de Souza Anzuini aos 49 anos. Falecida era casada com Rodnei Fausto Messias Anzuini e deixou os filhos Rafaela, Camila e Matheus, além
dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Santa Bárbara
d’Oeste, sendo sepultado em jazigo da família.
EVARISTO DONIZETE SCUDELER
Faleceu em Sorocaba, em 29 de maio, Evaristo Donizete Scudeler aos 65 anos. Falecido era casado com Nilza Maria de Fátima Machado Scudeler e deixou os filhos Felipe e Maria Helena,
além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA OLÍVIA PIRES DE SOUZA
Faleceu em Conchas, em 30 de maio, Maria Olivia Pires de
Souza aos 49 anos. Falecida era casada com Valdenor Pereira
de Souza e deixou os filhos Chaiane e Paulo Henrique, além dos
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório do Grupo De Paula de Conchas e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal
de Conchas, sendo sepultado em jazigo da família.
LUIZ MESSIAS CAETANO
Faleceu em Cesário Lange, em 30 de maio, Luiz Messias Caetano aos 70 anos. Falecido era casado com Tânia de Carvalho
e deixou os filhos Elaine, Heloisa, Edilene, Eduardo e Edvania,
além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Crematório Unidas do município de
Piracicaba.
APARECIDA BERNARDINA DE SOUZA

Faleceu em Cerquilho, em 30 de maio, Aparecida Bernardina
de Souza aos 51 anos. Falecida era divorciada e deixou os filhos
Douglas, Pamela e Diones, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Parque Municipal de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de
Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ADIVALDO APARECIDO DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 30 de maio, Adivaldo Aparecido
da Silva aos 60 anos. Falecido era casado com Maria de Fátima
Trombeli da Silva e deixa os filhos Lucilene Cristina, Valmir Rogério e Luis Renato, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo, sendo sepultado em jazigo da família.
SÉRGIO LOPES CARDOSO
Faleceu em Tietê, em 30 de maio, Sérgio Lopes Cardoso aos
54 anos. Falecido era casado com Susana Aparecida de Souza
Cardoso e deixa os filhos Diego, Franciele e Diones, além dos
demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
SANTINA CORCETTI PANDOLFO
Faleceu em Tietê, em 30 de maio, Santina Corcetti Pandolfo
aos 71 anos. Falecida era casada com Plínio Aquiles Pandolfo e
deixa a filha Taís, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Saltinho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Saltinho,
sendo sepultado em jazigo da família.
EVA CUSTÓDIO DE PAULA DE MELO
Faleceu em Cerquilho, em 31 de maio, Eva Custódio de Paula
de Melo aos 88 anos. Falecida era viúva de Gaspam Luis de Melo e
deixa os filhos José Luis, Onófre, Honória, Rita, Fausto, Demarcio,
Lucélia, Antonio, Maucilei, Clenio, João e Clebio, além dos demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

sepultado em jazigo da família.
MAGALI BARROS DE FARIA
Faleceu em Tietê, em 1º de junho, Magali Barros de Faria aos
61 anos. Falecida era divorciada e deixa os filhas Jakeline e Jéssica, além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
PAULO SÉRGIO DE GÓIS
Faleceu em Conchas, em 1º de junho, Paulo Sérgio de Góis
aos 62 anos. Falecido era casado com Maria Isabel Antunes Góis
e deixa os filhos Pablo, Mariane e Angelita, além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, sendo sepultado em jazigo da família.
DALILA LAÍS ALVES FERREIRA
Faleceu em Sorocaba, em 1º de junho, Dalila Laís Alves Ferreira aos 31 anos. Falecida era casada com Rogério Delfino Ferreira
e deixa as filhas Nicole e Natália, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório do Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
AILTON FIGUEIRA FERRAZ
Faleceu em Piracicaba, em 1º de junho, Ailton Figueira Ferraz
aos 55 anos. Falecido era divorciado e deixa os filhos Ailton e
Ana Laura, além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

WASHINGTON CHARLES DA CRUZ
Faleceu em Cerquilho, em 1º de junho, Washington Charles da
Cruz aos 45 anos. Falecido era casado com Eunice Fernandes dos
Santos deixa os filhos Breno e Jorge, além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
SANDRA ROSENI TAVARES DOS SANTOS
Faleceu em São Paulo, em 31 de maio, Sandra Roseni Tavares
dos Santos aos 52 anos. Falecida era casada com Almir Siqueira
e deixa os filhos Sérgio, Alexsandra e Thiago, além dos demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório do Grupo De Paula e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ REINALDO FRANCISCO ALVES
Faleceu em Tietê, em 31 de maio, José Reinaldo Francisco Alves aos 62 anos. Falecido era divorciado e deixa os filhos Lilian
Kelly e Cristian Rafael, além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo

LEIA, ASSINE E ANUNCIE
Nossa Folha (15)3282-5133
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Creci 59.273

Celular: (15)99711-3690
www.moreliimoveis.com.br
VENDEM-SE

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

ALUGAM-SE

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

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

SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

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

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

“Revisão da vida toda” será
julgada neste mês
Divulgação

Nesta edição, trago uma
excelente notícia para todos os aposentados que esperam ansiosos pelo julgamento da “revisão da vida
toda” pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
No início de maio, após
parecer favorável da Procuradoria Geral da República
(PGR), o relator do processo no STF, o ministro Marco Aurélio Mello, liberou
o processo da “revisão da
vida toda” e a boa notícia é
que deverá ser julgada até 11 de junho deste ano.
Vale destacar que os aposentados que podem ter direito a
esta revisão são àqueles que tiveram aposentadoria concedida após 29 de novembro de 1999 e que tenham contribuições
vertidas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
antes de julho de 1994.
A partir de 29 de novembro de 1999, a forma de calcular
os benefícios previdenciários foi alterada. Antes eram utilizados para o cálculo todos os salários de contribuições recolhidos durante toda a vida contributiva do segurado, após essa
data o INSS passou a calcular somente com as contribuições
após julho de 1994, data que o Plano Real entrou em vigor.
Todos que requereram sua aposentadoria após esse período tiveram excluído do cálculo as contribuições feitas nos
períodos anteriores a 1994, por isso, a tese da “revisão da
vida toda” para assegurar os direitos dos segurados.
Portanto, há casos em que aposentados recebem salário
mínimo, atualmente, pois após julho de 1994 passaram a
contribuir com o mínimo da Previdência. Contudo, antes de
julho de 1994, contribuíram com valores maiores e a forma
de cálculo influenciou no valor da aposentadoria.
A pergunta que vem é: e se essas contribuições fossem
computadas no cálculo? Com certeza, o valor da aposentadoria seria maior hoje.
Os Tribunais Federais, bem como o Superior Tribunal de
Justiça (STJ), têm posicionamentos favoráveis a essa revisão.
Por isso, agora é hora de estarmos confiantes de que o STF,
como guardião da Constituição, julgará a favor dos aposentados.
Atenção: Antes de ajuizar a revisão, é necessário fazer os
cálculos previdenciários para verificar se esse novo cálculo é
mais vantajoso ou não para o segurado. O valor de cada ação
dependerá do cálculo realizado em cada caso concreto. Por
isso, a importância de buscar orientação de um advogado da
sua confiança e especialista no Direito Previdenciário.
GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS é advogada,
especialista em Direito Previdenciário (OAB/SP 266.012)
e apresentadora do programa Facilitando o Direito,
na TVAC, TV Cidade Jardim e YouTube
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Projeto “Atletas do Bem” apoia duas iniciativas
Por meio das arrecadações de roupas, alimentos e produtos de higiene e limpeza, serão ajudados o “Quarentena Solidária” e “Mães que ajudam”
O projeto “Atletas do
Bem”, iniciativa da Equipe Ricardo Vidotto, é formado por
pais e alunos da Hípica Vidotto, instalada no município de
Tietê.
A iniciativa tem como propósito incentivar o hipismo
na região, além de mostrar
às crianças que os sonhos
podem tornar-se realidade.
“Também acreditamos no
esporte como elemento de
transformação e inclusão social. Dessa forma, mantemos
os nossos alunos no caminho
do bem por meio dos princípios éticos de respeito, da
união, do companheirismo
e da solidariedade, assim,
como os incentivamos a participar dos campeonatos e
serem atletas de alto rendimento”, ressaltou Ricardo Vidotto, instrutor técnico e proprietário da Hípica Vidotto.
Organizada a equipe e
criada a identidade visual,
foram iniciados os trabalhos
e, dentro do projeto “Atletas
do Bem”, que adota o papel
de agentes de colaboração
social, lançou-se a primeira
corrente do bem, que é a de
arrecadar roupas, alimentos
e produtos de higiene e de
limpeza, que deverão ser entregues, mensalmente, junto
aos projetos “Quarentena Solidária” e “Mães que ajudam”.
Na oportunidade, os alunos e seus pais serão os responsáveis pela coleta mensal
passando, no último dia do
mês, nos pontos de arrecadação para separação dos produtos e a posterior entrega
para os dois projetos mencionados.
O “Atletas do Bem” tam-
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Iniciativa tem apoio dos pais dos alunos
bém
pretende
promover
ações entre amigos, além
de parcerias com empresas,
para conseguir angariar fundos para a equipe participar
dos Campeonatos de Hipismo, seja na Hípica Vidotto ou
em outros municípios, o que
ajuda no fortalecimento da
equipe, na divulgação do trabalho e na colaboração com o
aperfeiçoamento dos atletas
do projeto.
Quem tiver interesse em
colaborar com esta iniciativa
por meio de doações mensais, produtos para sorteios
ou até em ajudar na divulgação do projeto, precisa entrar em contato por meio das
redes sociais. No Instagram,
o perfil é @equipericardovidotto.tiete e, pelo Facebook,
o nome aparece como Equipe

Ricardo Vidotto.
OUTRA INICIATIVA - Iniciado em janeiro deste ano,
o projeto “Amigo”, da Equipe Ricardo Vidotto, propõe a
participação de atletas com
seus cavalos, além da equipe
de apoio com tratador e treinador, nas competições da
Associação Brasileira de Hipismo Rural (Abhir).
Estes alunos estarão nas
modalidades de Salto, Hipismo Rural e Top Riders, assim
como na Copa Nacional dos
Criadores do Árabe (ABCCA)
nas modalidades de Salto, Hipismo Rural e Cross Country.
Pelo mesmo projeto, também serão realizadas ações
com o intuito de divulgar o
trabalho da equipe para, desta maneira, atrair visibilidade
ao esporte e conquistar novos

adeptos. Além da participação em competições, a equipe também promoverá ações
sociais para a divulgação do
hipismo como meio de transformação social, apresentando para a comunidade os
benefícios da modalidade e
suas possibilidades enquanto
instrumento de fortalecimento do grupo.
“A busca pela evolução individual e coletiva e a união
para vencer os obstáculos
para poder permanecer neste
esporte são o maior ensinamento. Nossa equipe é uma
família e o ambiente, único.
Pensando nessa família e em
tudo que o esporte proporciona é que resolvemos criar
esta iniciativa, que precisa de
parceiros”, ressaltou Ricardo.
Vale lembrar que, no ano
passado, os atletas e cavalos da Hípica Vidotto participaram de campeonatos
e conquistaram pódios importantes. Este projeto, sob
a organização das famílias e
o apoio e o investimento do
treinador Ricardo Vidotto e
do incentivador Carlos Alberto Poggi, teve como os primeiros atletas integrantes:
Ricardo Vidotto, Daniel Lifschitz, Mariana Franze, Júlia
Formigoni, Ana Laura Pereira,
Gustavo Vidotto, Olívia Gretilat Ximenes, Lucas Modanez e
Rafael Vidotto.
Para apoiar o projeto
“Amigo”, basta entrar em
contato pelo e-mail equipericardovidotto@gmail.com
ou ligar para os números
(15)99804-5481 (Ricardo Vidotto), (15)99121-0180 (Tais
Formigoni) e (15)98107-2299
(Renata Franze).

HIPISMO

Ricardo Vidotto vence no
município de Rio Claro
Divulgação

Lucas, Ricardo e Ana Laura
Rio Claro recebeu a 2ª etapa do Campeonato Abhir de
Hipismo Rural, Salto e Top Riders, na qual teve a etapa da
prova de Copa Rédeas.
Evento ocorreu no sábado
e domingo, 29 e 30 de maio,
no Clube de Cavaleiros “Victorino Machado”. Para realização da prova, contou-se
com um rigoroso protocolo
contra a covid-19.
Na ocasião, Ricardo Vidotto e a égua Vitória Qualy venceram a Força Livre (1,10m),
considerada a categoria mais
forte do Hipismo Rural, e
ficou em quinto lugar pela
Copa Rédeas da categoria
Aberta.

Com o Café Qualy, Ricardo Vidotto venceu a categoria Cavalos Novos em Salto e
Hipismo Rural, sendo esta a
primeira prova do seu cavalo,
que promete atuação brilhante nas competições.
Na prova de Salto, Ana
Laura Pereira e a égua Luna
conquistaram o 5º lugar pela
categoria Preliminar (80cm) e
o 3º lugar pela categoria Escola no Top Riders.
Já Lucas de Camargo Modanez e o cavalo Nikolai AJR
classificaram-se em 4º lugar
em Hipismo Rural pela categoria Aspirantes (80cm) e,em
Copa Rédeas, pela categoria
Intermediária.

HANDEBOL

XADREZ ESCOLAR

Rafaela Pereira busca a superação

Tietê inicia tratativas para
implantação de aulas

Rafaela Pereira é a trigésima oitava entrevistada do
jornal Nossa Folha na série especial dedicada aos atletas do
handebol, comandados pelos
treinadores Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado.
Conhecida como Rafa, esta
tieteense nasceu, em 14 de novembro de 2007, tendo como
pais Denise Corrêa Pereira e
Alexandre Saroba Pereira e irmão Valdinei José de Camargo
Junior.
É aluna da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb)
“Professora Lyria de Toledo
Pasquali” e, no handebol, atua
como armadora e central da
categoria Infantil.
Entre os títulos conquistados estão:
2018 - campeã na Liga de
Handebol do Estado de São
Paulo pela categoria Mirim.
2019 - vice-campeã na Liga
de Handebol do Estado de São
Paulo pela categoria Mirim.
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define

Arquivo pessoal

gadas. Por outro lado, eu amo
quando alguma estratégia ensinada pelos técnicos dá certo.
NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?
RAFAELA - Particularmente, é me superar. Ou seja, ser
melhor do que eu fui ontem.
NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
RAFAELA - Toda importância. Sem eles não estaríamos onde estamos hoje.

por influência de duas amigas.
Através dessa oportunidade,
tudo começou a crescer.

NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
RAFAELA - De ser uma
pessoa melhor.

NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
RAFAELA - Eu odeio quando me machuco em quadras e
quando perdemos algumas jo-

NOSSA FOLHA - Quais expectativas tem em relação às
competições em um cenário
pós-pandemia?
RAFAELA - De ser mais valorizada.

Rafaela estuda na escola “Lyria de Toledo Pasquali”
no handebol?
RAFAELA - Eu me defino
como uma atleta determinada,
que corre atrás dos seus objetivos em quadra e não desiste
de jogada alguma.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início? Teve influência?
RAFAELA - Meu início foi

O presidente da Confederação Brasileira de Xadrez
Escolar (CBXE) e do Centro
Brasileiro de Esportes da Mente (Cebem), Marcus Vinicius
Lobo, esteve na sexta, 28 de
maio, na Prefeitura de Tietê,
para iniciar no município as
tratativas para a implantação
da prática esportiva, cientificamente comprovada.
Após o encontro realizado
no Paço Municipal, o prefeito
Vlamir Sandei (PSDB) direcionou a autoridade para tratar
do assunto com os secretários
municipais, responsáveis pelas principais áreas de abrangência do CBXE e Cebem, para
mapeamento das demandas e
apresentação da proposta de
trabalho junto ao município.
Assim, Marcus Vinicius
Lobo também esteve nas Secretarias Municipais da Assistência e Desenvolvimento
Social, na Cultura, na Educação e na Esportes, Juventude
e Lazer.
Vale destacar que a pro-
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Prefeito Vlamir Sandei e
o presidente da CBXE e
Cebem, Marcus Vinicius
posta é a de auxiliar no desenvolvimento da mente dos
indivíduos de todas as faixas
etárias, principalmente aqueles em período escolar.
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Onde Anda Você?

Ângelo Pizzol (Ju)
nasceu, em 26 de
dezembro de 1960,
na cidade de Tietê
Quando eu era criança,

nas horas vagas, meu avô
Francisco Miranda e o meu
pai Júlio Honório sentavam-se em um banco de madeira
na área da fazenda e costumavam contar histórias da
mula sem cabeça, da porca
dos sete leitões, do saci, entre
outras. Inocentes, as crianças
acreditavam e temiam todas
essas lendas.
Ao contrário da gente,
anos mais tarde, a infância
ficou mais divertida. Veja as
crianças que aparecem nesta
foto considerada uma relíquia. Na década de 1970, estes meninos, que hoje se tornaram homens, reuniam-se
para brincar de bola em um
campinho preparado por eles
na avenida Fernando Costa
(Beira-Rio), onde hoje tem o
salão da Dani Cabeleireira.
Sem camisa, sem chuteira e com tudo improvisado,
estes meninos da rua do Comércio eram felizes e, talvez,
não sabiam. Entre eles, uma

fatalidade marcou certo momento na vida destas crianças. Quis o destino que o nosso lendário Rio Tietê tirasse
a vida de Toninho Faulim,
causando imensa dor a todos.
Mas acredito que toda
essa turma tenha muitas histórias alegres para contar. O
que diz o popular Ricardo
Pupato, que aparece na foto?
Certamente, tem saudade!
Pegando carona, dedico
esta homenagem a todos que
estão na foto e, em especial, a
Ângelo Manoel Pizzol Junior,
também conhecido como Ju.
Filho de Ângelo Manoel Pizzol e Rosalina Ghiraldi Pizzol, o homenageado nasceu,
em 26 de dezembro de 1960,
em Tietê.
Está casado com Maria
Luzia Mariano Pizzol e, com
ela, tem duas filhas: Larissa
e Laura, além dos netos. Formado em Administração de
Empresas, é bancário aposentado e, atualmente, exerce a

Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

profissão de comerciante.
Jogou no Juvenil do Comercial e no América. Simpático e amigo de todos, Ju é
uma pessoa admirável e merece ser sempre lembrado.
PIADINHA DA SEMANA O filho grita para o pai: “Roubaram seu cartão de crédito.
Vamos avisar a polícia”.
O pai despreocupado fala:
“Não precisa, meu filho. Fique
tranquilo! O ladrão gasta menos que sua mãe!”

CRIANÇAS DA
RUA DO COMÉRCIO
NA DÉCADA DE 70
Em pé: Tuiu, Ângelo Pizzol
(Ju), Ocimar Florian,
Wilson Lezier, Valeriano
Pizzol e Ricardo Pupato
Agachados: Zaga Faulin,
Toninho Faulim, Otávio
Vision e Plínio Melaré
Deitado: Tito Florian
Atrás, no poste: Sapo

VAGAS

TV CIDADE JARDIM

Divulgados os empregos desta semana

1º Arraiá dos Amigos ocorre
nesta sexta às 20 horas

Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura oferece
vagas de operador de máquinas, com experiência ou
curso de operação de máquinas de médio e grande porte,
disponibilidade de horas extras e serviço noturno; serviços gerais PCD; marceneiro,
com experiência em móveis
sob medida; instalador de
esquadrias; eletricista de
manutenção e mecânico de
manutenção com Ensino Médio completo, experiência e
disponibilidade para trabalhar em turnos; operador e
programador de torno CNC,
com experiência e condução
própria; torneiro mecânico;
vendedor com Ensino Médio
completo (válido para PCD);
vendedor comercial; pedreiro; soldador; mecânico para
máquinas pesadas, agrícolas
e empilhadeira; auxiliar de
mecânico; auxiliar de limpeza (masculino); área comercial, com experiência no setor
de confecção; recepcionista;
controle de qualidade, com
experiência no setor de confecção; costureira piloteira;
estágio em Administração
(necessário estar cursando
técnico ou superior em Administração ou Recursos Humanos); técnico de Enfermagem;
eletromecânico; e manutenção de acessórios automoti-
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vos (sexo masculino);
Os interessados devem levar o currículo no Balcão de
Empregos, localizado na rua
Presidente Kennedy, 23, Centro, em Tietê. O telefone de
contato é o (15)3285-2887.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
tem vagas para estágio para
estudantes de curso superior,
residentes em Cerquilho; segurança do trabalho; açougueiro/ repositor; operador de
maquinas CNC; dobrador de
chapas; soldador; auxiliar de
cozinha PCD; cozinheir chefe;
médico-veterinário; tratorista; operador retroescavadeira; fonoaudiólogo; torneiro
mecânico e fresador; técnico
de instalação; auxiliar de instalação; biomédico; assistente

contábil; assistente de Departamento Pessoal; profissional
de Departamento Fiscal; auxiliar de Farmácia; operador e
programador de torno CNC;
torneiro mecânico; expedidor;
operador têxtil; mecânico de
manutenção; eletricista de manutenção; meio oficial montador hidraúlico; marceneiro;
soldador; mecânico; vendedor
externo; ajudante de açougueiro ou açougueiro; líder e sub-líder de perecíveis (padaria e
frios); técnica de Enfermagem;
auxiliar administrativo; técnico em elétrica industrial, eletrônica e eletromecânica.
Os interessados devem encaminhar o currículo para o
e-mail cate@cerquilho.sp.gov.
br ou preencher a ficha pessoalmente na avenida Corradi
Segundo, 380, no Centro. O te-
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lefone é o (15)3284-5652.
OPORTUNIDADES - Em
Cerquilho, o projeto “Profissional do Amanhã”, que visa
levar informações sobre o
mercado de trabalho, como
desenvolver um bom currículo, ter postura profissional
adequada, alcançar autoconhecimento, entre outros assuntos, abriu nova turma de
capacitação para quem está
em busca de uma vaga no
mercado de trabalho.
As vagas disponibilizadas
são para pessoas com mais
de 18 anos e que se encontram em busca de emprego,
já tendo Ensino Fundamental
completo e vontade de aprimorar seus conhecimentos.
Limitadas a 25 vagas, as
inscrições serão feitas pela
Central de Atendimento ao
Trabalhador e à Empresa de
Cerquilho (Cate) até 18 de junho, das 8h30 às 16h30. Já o
treinamento ocorrerá em 23
de junho. No ato da inscrição, o interessado deve apresentar as cópias do RG, CPF,
comprovante de residência e
certificado de escolaridade.
A Cate fica instalada na
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Econômico,
na rua Duque de Caxias, 100,
no Jardim Esplanada. Em
caso de dúvidas, o telefone é
o (15)3384-5652.

Hoje, 4 de junho, às 20 horas, a TV Cidade Jardim realizará o 1º Arraiá dos Amigos
com apresentação da jornalista Adriana Martins (jornal Nossa Folha) e do locutor Kleber
Botini e repertório dos artistas
Raphael Bessa e Anderson Moraes em prol da Santa Casa de
Misericórdia de Tietê.
A transmissão será feita
pelo canal da TV Cidade Jardim no YouTube e pela TVAC.
Vale lembrar que, em 22
de maio, a Santa Casa de Tietê
comemorou 123 anos de fundação. Somente em 2020, a entidade atendeu mais de 45 mil

pessoas.
Para o triênio 2021/2023,
a Santa Casa tem como presidente dr. Pedro Souza Campos
Neto, vice Flávio Ricardo Melo
e Santos, 1º secretário José
Antonio Moreli, 2ª secretária
Letícia de Arruda Ballardini, 1º
tesoureiro Edson de Oliveira
Rodrigues e 2ª tesoureira Luzia Pizol Bufon.
Luiz Eduardo José de Andrade, Jonacir Amorim, Denise
Keidel, Aparecido Agostinho
Gardenal, Paulo Roberto Cardia, Sérgio Andrade Marques,
Isnard Benedicto Bonadia e
James Milanelo são membros.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Renan. Ele
foi adotado quando
era filhote e, depois
de adulto, acabou devolvido. Peludo como
um poodle, tem porte médio e se dá bem
com outros cães. Está
castrado e vacinado.
Mais informações
pelo (15)99739-3002
ou acesse miaujude.
com.
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Carta à nossa amada mãe Edi Cazeto
O que dizer de sua partida, mãe? A dor é tão intensa que não há o que aplaque! Mas, talvez, esta humilde
homenagem na forma de carta ajude-nos a enfrentar este
momento difícil.
Mãe, você foi uma guerreira e cumpriu com louvor a
sua missão, não se curvando em momento algum, apesar
de todos os obstáculos que a vida lhe impôs. Aos 34 anos,
viúva da sua grande paixão, nosso querido pai Ramon,
viu-se diante da responsabilidade de cuidar e educar seus
três filhos Daniel, Maitê e Maíra, então com seis, cinco e
um ano. Não obstante às agruras do dia a dia, a doçura
da sua pessoa na forma de educar, de agir, de cuidar e de
conversar conosco sempre se fez presente.
E, não cedendo às dificuldades, formada em Ciências
Sociais pela PUC Campinas, começou a lecionar, inicialmente na cidade de Porto Feliz, e, para dar conta de todas
as tarefas domésticas e da nobre missão maternal, acordava às 5 horas da manhã, preparava o nosso almoço, cuidava da casa e partia para se dedicar ao ensino escolar,
voltando somente à noite.
Depois, tornou-se coordenadora pedagógica, ofício

que tanto amava. Deixou saudades e boas lembranças pelas escolas que passou em Tietê: “Plínio”, “Carlina”, “Luiz
Antunes”, “Nelson Vianna” e “Eleutério”, bem como em Jumirim. Não raro, encontrava seus ex-alunos pela cidade, os
quais sempre a abordavam e se referiam a você com muito
carinho. Aposentou-se, mas ativa como era, entregou-se ao
Conselho Tutelar. Sofria, diariamente, com os diversos problemas das crianças que chegavam a seu conhecimento e se
desdobrava para contribuir com a melhor solução. Intensa,
doava-se, incondicionalmente, a todas as atividades e compromissos a que se dispunha. Tinha um coração enorme!
Amava a vida, a família, as pessoas, a cervejinha Brahma,
de Agudos (sempre nos lembrava disso) e um bom torresminho. Também adorava dançar, ler, cozinhar e não media
esforços para reunir a família nos deliciosos almoços e encontros aos finais de semana, sempre providenciando aquilo que cada um gostava de comer e beber, não descuidando
de cada detalhe. Foi uma avó como todas, que mimava e
fazia as vontades da neta, ainda que contrariando as regras
de educação da sua filha, permitindo que a neta comesse todos os doces (ah, aquele armarinho recheado da cozinha!),
riscasse as paredes e pintasse o sofá, justificando que “era
para a criança desenvolver a criatividade e liberdade”. Hoje,
vemos o quão sábia e grandiosa era!
Dotada de uma coragem ímpar, era inteligente, educada, íntegra, leal, sincera (às vezes até demais, como uma
boa ariana), além de protetora, forte, decidida, sensível,
elegante, delicada, discreta e muita carinhosa. Manteve-se
sempre alegre e com o seu humor espirituoso até seus últimos dias. Levaremos essa sua leveza, doçura e alegria

como sinônimo de sabedoria e superação. Você era isso e
muito mais! Foi mãe, pai, amiga, irmã. Mas se tivéssemos
que escolher uma só palavra para defini-la, essa palavra
seria AMOR.
Nossa gratidão, MÃE, por tudo o que fez e foi para a
família que construiu. E, embora fisicamente não esteja
mais entre nós, você estará sempre viva em nossos corações, nas nossas lembranças, nos exemplos e ensinamentos diários. Nossa gratidão, MÃE, por nos ter dado tanto!
Descanse em paz e siga seu caminho de luz.
Estaremos com você, sempre!
Seus filhos Daniel, Maitê e Maíra e sua neta Carina
Fotos Acervo familiar

Edi Maria Cazeto Lopes com a neta Carina e
os filhos Maíra, Maitê e Daniel
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Wagner Scudeler
celebrou mais um ano
de vida no domingo, 30
de maio, junto do filho
Arthur e dos familiares

Enzo Tashiro completou
12 anos na segunda,
31, junto dos pais Eric
e Samanta e dos irmãos
Lucca, Theo e Dan

A esposa Silvana e as
filhas Luana, Beatriz e
Bianca parabenizaram
Adriano Thibes pela nova
idade nesta sexta, dia 4

Alline Marsola
troca de idade nesta
sexta, 4 de junho, e
recebe os parabéns dos
familiares e amigos

Antonio Carlos (Toninho)
assopra velinhas nesta
sexta, 4 de junho, ao
lado da esposa Chaiana
e do filho Eduardo

Os pais Manoel e Marcia,
os irmãos e a família
parabenizam Beatriz
Gomes Teixeira dos
Santos hoje, dia 4

Clariney Alves rasga
folhinha nesta sexta,
4 de junho, junto das
filhas e das netas.
Receba os parabéns!

Divani Leziér rasga
folhinha nesta sexta, 4
de junho, na companhia
do marido Achiles, dos
filhos e dos familiares

Josieli Santos aniversaria
nesta sexta, dia 4, ao
lado do marido Renato,
do filho Vitor e dos pais
Antonio e Cleusa

Kênia Razera Sotovia
recebe beijos e abraços
do marido Reinaldo, da
filha Sarah e da família
nesta sexta, 4 de junho

Os pais André e Roberta,
os familiares e os amigos
parabenizam Leonardo
Rodrigues Catto pelos 12
anos nesta sexta, dia 4

Luciana Moretti festeja
aniversário junto do
marido Arnaldo Moniz,
dos pais e da família
nesta sexta, 4 de junho

Marina Caseto Benetti
comemora aniversário
nesta sexta, 4 de junho,
e recebe as felicitações
dos familiares e amigos

Murillo Servelin Pizzol
assopra velinhas hoje, 4
de junho, na companhia
da esposa Elaine Ronchi
e da filha Lara

Sheila Vignoto celebra
nova idade hoje, 4 de
junho, ao lado do marido
Renato e dos filhos
Valentina e Lucas

Alice Gaiotto Sônego
completa cinco anos
amanhã, 5 de junho,
junto dos papais Danilo e
Patrícia e toda a família

André Martinelli
receberá os parabéns
dos familiares e dos
amigos neste sábado,
5 de junho

Os pais Raquel e Everton
e a irmã de Manuela
cumprimentam Clara
Mellare Leme neste
sábado, 5 de junho
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Gislene Bellucci assopra
velinhas neste sábado,
5 de junho, junto do
marido Diego, do filho
Pietro e dos familiares

Luís Urso brinda nova
idade neste sábado,
5 de junho, ao lado da
esposa, dos filhos, dos
pais e toda a família

Maria do Carmo Fré
festeja mais um ano de
vida neste sábado, dia 5,
na companhia do marido
e dos familiares

Rosana Daros rasga
folhinha neste sábado,
dia 5, e recebe o carinho
dos filhos Marcelo e
Anelise e da mãe Ilda

Os amigos de Tietê
enviam os parabéns para
Silvia Maria Alves de
Almeida pelo aniversário
neste sábado, 5 de junho

Soninha Giriboni
aniversaria neste
sábado, dia 5, junto do
marido Marcinho, do
filho Lucas e família

Bolo deste sábado,
5 de junho, será para
Tatiane Silva, que
comemora a data ao lado
da família e dos amigos

Os filhos, os netos e
toda a família felicitam
Zelinda Stefani pelo
aniversário neste
sábado, 5 de junho

Anderson Ibata troca de
idade no domingo, 6 de
junho, na companhia da
esposa Rebeca, da filha
Akemi e toda a família

Familiares e amigos
parabenizam Celina
Foltran Grecchi pelo
aniversário neste
domingo, 6 de junho

Luiz Antonio Souto (Tis)
aniversaria no domingo,
6 de junho, e festeja com
a esposa Cida, os filhos e
toda a família

Rodrigo Coelho Melaré
assopra velinhas neste
domingo, 6 de junho,
com a esposa Vanessa,
os pais e os irmãos

Rosa Yamamoto
vai receber flores
e telefonemas pela
passagem do aniversário
neste domingo, dia 6

Os filhos e familiares
parabenizam Roseli
Rodrigues Moura por
mais um ano de vida
neste domingo, dia 6

Stefania Noqueli festeja
aniversário neste
domingo, 6 de junho,
com o marido Marcelo
Cantor e os familiares

Theo Tashiro completa
oito anos neste domingo,
6, ao lado dos pais Eric
e Samanta e dos irmãos
Enzo, Lucca e Dan

Alemão Gobo
celebra mais um ano de
vida na segunda, 7 de
junho, junto da esposa
Bruna e da filha Eloah

O marido Palmiro, as
filhas, os genros e a
família cumprimentam
Cida Bortoletto na
segunda, 7 de junho

Os pais Laércio e
Sandra, a irmã Camila e
familiares parabenizam
Débora Foresto na
segunda, 7 de junho

Denise Ariboni Alves
brinda nova idade na
segunda, 7 de junho,
com o marido Paulinho,
o filho Lucca e a família

Elis Bertola Zamuner,
filha de Silvana e
Evandro, completa cinco
aninhos na segunda,
7 de junho

Fábio Pizzol Iuan, filho
de Larissa e Thiago e
irmão do Lucas e do
Caio, aniversaria na
segunda, 7 de junho

Felipe Colodeto
festeja nova idade na
segunda, 7 de junho,
na companhia da noiva
Camila Oliveira e família

O marido, a família e
os amigos parabenizam
Mary Marcuz Batistuzzo
por mais um ano na
segunda, 7 de junho

Viviane Iusif recebe os
cumprimentos especiais
do marido, da família e
dos amigos na segunda,
7 de junho

Vitor Borges Ribeiro
aniversaria na segunda,
7 de junho, ao lado da
namorada Júlia e dos
pais Tatiane e Rogério

Alana Brandolize rasga
folhinha na terça, dia 8,
junto do marido Paulo
Henrique, dos filhos
Guto e Nina e dos pais

Bruna Robusti celebra
mais um ano de vida
na terça, dia 8, com os
pais Pedro e Cristina
e o namorado Talão

Caroline Barros festeja
22 anos na terça, 8 de
junho, na companhia dos
pais André e Célia, da
irmã Camila e familiares

Cristiane Mariano
Guedes muda de idade
na terça, 8 de junho, ao
lado do marido, do filho
e de toda a família

Cristiane Pizzol
Alexandre troca de idade
na terça, 8 de junho,
junto do marido Eduardo
e da filha Bruna

Flávia Gazabim
receberá os parabéns
do marido Kadu, do filho
Pietro e da família na
terça, 8 de junho

Graziella Pareschi
assopra velinhas com
o marido Raul e o filho
Antonio na terça,
8 de junho

O marido Dordetti e os
filhos Ariane e Arnaldo
parabenizam Ivone
Dordetti pela nova idade
na terça, 8 de junho

Marcos Hernandes Abreu
festeja nova idade na
companhia da esposa
Angela Wrobleski e
família na terça, dia 8

Natália Foramiglio
aniversaria na terça,
dia 8, ao lado do marido
Marcel, das filhas Isis e
Clara e familiares

Rude Cancian apaga
velinhas na terça, 8, na
junto da esposa Patrícia,
das filhas Marina e Sofia
e de toda a família

Susane Alves celebra
mais um ano de vida na
terça, 8 de junho, ao
lado do marido Jhone
e dos familiares

Tiago Ceranto rasga
folhinha na terça, 8 de
junho, na companhia
da esposa Gizele e das
filhas Isadora e Marina

Everson Pereira fica
mais velho na quarta, 9,
junto dos filhos Thiago
e Renata e dos netos
Bianca, Renan e Isabella

Gabemar da Rocha Vieira
celebra aniversário na
quarta, 9 de junho, ao
lado da esposa Simone e
das filhas Júlia e Laura

Junior Possignolo
muda de idade na
próxima quarta, 9 de
junho, na companhia dos
pais, da irmã e amigos
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Kemily Faulim comemora
mais um aniversário na
quarta, 9 de junho,
junto dos pais Aguinaldo
e Elza e da família

Natanael José de
Oliveira troca de idade
na quarta, 9 de junho,
na companhia da esposa
Daiani e do filho

Rosangela de Almeida
aniversaria na quarta,
dia 9, com o marido
Kresbey e os filhos
Gabriel, Enrico e Alice

O marido José Carlos,
as filhas e os familiares
parabenizam Samira
Vidotto pela nova idade
na quarta, dia 9

Suzete Cezar muda de
idade na quarta, 9, ao
lado do marido Anselmo,
do filho Felipe, da neta
Luisa e da nora Weny

Ana Laura Janeiro
aniversaria na quinta,
10 de junho, junto dos
pais Evelise e Fabiano,
do irmão Lucas e família

Carlos Cattai aniversaria
na quinta, dia 10, e a
esposa Bete no sábado,
dia 15, na companhia das
filhas Flávia e Jéssica

Os pais e os familiares
parabenizam Carol
Módolo por mais um
aniversário na quinta,
10 de junho

Cristiane Lorenzetti
recebe os cumprimentos
do marido Sérgio, dos
familiares e dos amigos
na quinta, 10 de junho

Keyde Cristina Severino
rasga folhinha na
quinta, 10 de junho, na
companhia do marido
e de toda a família

Maira Zanin troca de
idade na quinta, 10 de
junho, junto do marido
Felipe Mello, dos filhos e
dos familiares

Plinio Rodrigues de
Moraes Filho comemora
nova idade na quinta, 10
de junho, com a esposa
Camila e toda a família

Regina Célia Forlevize
vai receber flores e
telefonemas da família e
dos amigos na quinta,
10 de junho

Sérgio Bettini Rossit
(Galo) assopra velinhas
na quinta, 10 de junho,
ao lado da filha Malu,
da mãe e da esposa

Marcelo Zanetti Denardi,
celebra mais um ano de
vida na quinta, dia 10,
na companhia da esposa
Gilmara e da filha Sarah

Bolo da quinta,
10 de junho, será para
Stella Marcuz, que
recebe o carinho dos
familiares e dos amigos

Tamara Montanham
brinda nova idade na
quinta, 10 de junho, com
o marido Junior, o filho
Arthur e toda a família

O noivo Thallisson
Silva e os familiares
parabenizam Viviane
Bandeira na quinta,
10 de junho

BODAS

Juka e Carolina

Edison e Aline

Alexandre e Marta

Angela e Marcos

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, José Maria Gomes Pinto (Juka)
e Maria Carolina de Melo Gomes Pinto celebrarão 44 anos de união hoje, 4 de junho, ao lado
dos filhos Roberta e Denis, dos netos Isabella e
Lucas e família. Recebam do jornal Nossa Folha
os parabéns pelas Bodas de Pérola South Sea!

Em Cerquilho, Edison e Aline Piai, da Editora
Piai e Agência ed121, comemorarão 10 anos de
matrimônio hoje, 4 de junho, junto da filha Maria Luiza (Malu) e familiares.
A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas de Esmeralda!

Em Tietê, Alexandre Vaz e Marta Sacon Vaz
festejarão 35 anos de amor e cumplicidade na
segunda, 7 de junho, na companhia da filha Débora e da família.
Recebam os cumprimentos do pessoal do
Nossa Folha pelas Bodas de Safira!

Em Cerquilho, Angela Wrobleski e Marcos
Vinicius Hernandes Abreu brindarão 19 anos de
casados na segunda, 7 de junho, com os filhos
Thais, Vinício, Ana Paula e Giovanna.
O jornal Nossa Folha envia os cumprimentos pelas Bodas de Kunzita!

Ester e Marcelo

Luís Davi e Cristina

Marília e Lucas

Vânia e Du Pilon

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Ester Tirabassi e Marcelo Gomes celebrarão 18 anos de união na terça, 8 de
junho, ao lado dos filhos Pietro e Enzo e da família.
Recebam do jornal Nossa Folha os parabéns
pelas Bodas de Quartzo Rutilado!

Em Cerquilho, Luís Roberto Davi e Cristina
Mateus Davi comemorarão 20 anos de matrimônio na terça, 8 de junho, junto das filhas Thais
Fernanda e Mariana e familiares.
A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas de Diamante Colorido!

Em Tietê, Marília Elizandra Afonso e Lucas
Tezoto Faulim festejarão três anos de amor e
cumplicidade na quarta, 9 de junho, na companhia da família.
Recebam os cumprimentos do pessoal do
Nossa Folha pelas Bodas de Green Gold!

Em Cerquilho, Vânia Maria Scudeler Pilon e
o ex-prefeito de Cerquilho, Paulo Roberto Pilon
(Du), brindarão nove anos de casados na quarta,
9 de junho, com os familiares.
O jornal Nossa Folha envia os cumprimentos pelas Bodas de Pedra da Lua!
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DIA DOS NAMORADOS
ESTÁ CHEGANDO
Encontre presentes para agradar
e surpreender, como vinhos e queijos,
para comemorar ou mesmo para
preparar um jantar especial.
Só não pode ficar sem Vino di Vita.
Vino di Vita - 15 anos com o melhor sabor para sua vida.

COVID-19

Vacinação prossegue e atende novos públicos
Em Tietê, a imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz” e, no local, prossegue a campanha de doação de alimentos
Em Tietê, a Secretaria Municipal de Saúde e Medicina
Preventiva anunciou, por meio
das redes sociais, que na segunda, 7 de junho, das 8 às 12
horas para os nascidos entre
janeiro e junho e, das 13 às 16
horas, para os nascidos entre
julho e dezembro, prossegue a
campanha de imunização contra a covid-19.
Nesta data serão vacinados: idosos com idade acima
de 60 anos; deficientes com
auxílio de Benefício de Prestação Continuada Loas (BPC),
com idade acima de 30 anos;
pessoas com Síndrome de
Down acima de 18 anos, mediante apresentação de laudo
médico; transplantados acima
de 18 anos, mediante autorização médica; e cidadãos, acima de 30 anos, portadores de
comorbidades definidas pelo
Ministério da Saúde.
Vale lembrar que, em Tietê,
a vacinação ocorre no ginásio
de esportes “Acácio Ferraz”
e, no local, prossegue a Campanha Vacina Contra a Fome
que, por meio da Secretaria de
Assistência e Desenvolvimen-

to Social, arrecada alimentos
para as famílias em situação
de vulnerabilidade social.
Já em Cerquilho, a Secretaria Municipal de Saúde promove neste sábado, 5 de junho,
um drive-thru de vacinação
contra a covid-19 para atender
pessoas com comorbidades
acima dos 30 anos. O horário será das 8 às 14 horas no
Centro de Eventos “Cidade das
Rosas” e, no ato da vacinação,
é preciso apresentar cópia do
documento pessoal com foto e
CPF, além de comprovante de
residência e declaração médica original com o CRM do médico.
Entre as comorbidades incluídas como prioritárias para
vacinação estão diabetes melitus, pneumopatias crônicas
graves, hipertensão arterial
resistente (HAR), hipertensão
arterial estágio três, hipertensão arterial estágios 1 e 2
com loa e/ou comorbidade,
doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca (IC), cor
pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas,

Divulgação PMT

Em Tietê, até quarta, dentro do público-alvo da
vacinação, foram aplicadas 14.171 doses
valvopatias, miocardiopatias
e pericardiopatias, doenças da
aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias
cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos
implantados, doença cerebro-

vascular, doença renal crônica,
imunossuprimidos
(anemia
falciforme), obesidade mórbida e Síndrome de Down.
VACINÔMETRO - Os municípios de Tietê, Cerquilho,
Laranjal Paulista e Jumirim
seguem avançando na imuni-

zação da população contra a
covid-19.
Em Tietê, até quarta, 2 de
junho, somando todo o público-alvo da vacinação, 14.171
doses já tinham sido aplicadas; em Cerquilho, eram
16.125; em Laranjal Paulista,
10.981; e em Jumirim, 1.026.
Vale constar que estes dados
foram publicados na página
do Vacinômetro do Governo
Estadual. É importante ressaltar, ainda, que os números
relacionados aos municípios
paulistas podem ser acompanhados diretamente no site vacinaja.sp.gov.br/vacinômetro.
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Novos números relacionados à covid-19 foram divulgados pelas Secretarias de Saúde
de Tietê, Cerquilho, Jumirim e
Laranjal Paulista.
Até quarta, 2 de junho, Tietê registrava 2.635 casos confirmados, sendo 2.323 curados e 230 em recuperação,
além de 74 óbitos. Já na Santa
Casa eram 19 internados.
Já Cerquilho acumulava 4.874 casos confirmados,
3.974 curados e 799 em recu-

peração. O número de mortes
seguia em alta com 101 óbitos.
No município de Jumirim,
os casos confirmados de covid-19 somavam 423 pessoas,
tendo 372 curados, 66 pessoas
em isolamento e cinco óbitos.
Já a cidade de Laranjal Paulista registrava 4.704 casos
confirmados, com 4.234 pacientes curados, 381 em recuperação e 89 óbitos.
DENGUE - Em Tietê, até
quarta, 2 de junho, segundo
a Vigilância Epidemiológica,
eram 849 casos notificados,
sendo 431 deles confirmados,
290 descartados e 128 à espera do resultado dos exames.
Em Cerquilho, a atualização do boletim mais recente
da dengue indica 380 suspeitos, 152 positivos (sendo 112
autóctones e 40 importados)
e nove pacientes aguardando
exames.
Em Jumirim, segundo o último Boletim Epidemiológico,
foram registrados sete casos
de dengue, sendo todos importados, enquanto um munícipe aguarda resultado e quatro foram descartados.

LEGISLATIVO EM AÇÃO

Vereadores tratam sobre testagem em massa contra a covid-19
Na sessão ordinária da
Câmara Municipal de Tietê
realizada na terça, 1º de junho, os vereadores estiveram
reunidos e apresentaram 41
requerimentos. Entre os assuntos dos requerimentos o
que mais chamou atenção foi
a indicação da testagem em
massa da população tieteense
contra a covid-19. Entre todos
os outros temas, teve também
a discussão sobre o passeio
das capivaras pelo Centro da
cidade, já que estes animais
podem causar acidentes, além
de serem hospedeiros do carrapato estrela, responsável
pela febre maculosa, uma doença perigosa.
Segundo levantamento da

página Observatório da Câmara, por meio de requerimento,
na mesma sessão ordinária
o vereador Adriano Aronchi
(DEM) manifestou seu descontentamento sobre a proibição do acesso ao gabinete do
prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
portando aparelho celular.
Sobre esta mesma determinação do Poder Executivo, o edil
Cláudio Donizete (PSDB) disse
que procurou a Prefeitura em
busca de explicações e foi comunicado que a prática adotada tem como objetivo impedir
que ocorram paralisações por
conta de ligações durante as
reuniões.
Ainda segundo o Observatório da Câmara, a justifica-

tiva não pacificou a situação
junto ao Poder Executivo, se
manifestando contrariamente
Mário Jr. (PV) e Junior Regonha (MDB), os quais aguardam
a liberação do uso dos aparelhos celulares.
KIT MERENDA - Junior Regonha (MDB) cobrou esclarecimentos da Prefeitura sobre o
fato de determinados alunos,
ainda, não terem recebido o
kit merenda referente ao mês
de maio. Na ocasião, o vereador ressaltou que este benefício fornecido pela Prefeitura é
essencial junto à alimentação
diária dessas famílias.
AR CONDICIONADO - Jairo de Castro (PRTB) pediu explicações para o fato de um

aparelho de ar-condicionado
ter sido instalado no Posto
de Saúde do Povo Feliz com a
mangueira passando pela janela, em uma situação, no mínimo, estranha. Diante disso,
o vereador questionou o serviço realizado no prédio público e pediu esclarecimentos.
AUXÍLIO AO MIAUAJUDE
- Junior Regonha (MDB) solicitou apoio do Poder Executivo
junto ao projeto MiauAjude.
O vereador destacou que a
associação, atualmente, cuida
de 180 cães e gatos e lembrou
que esta iniciativa impacta positivamente na realidade do
município, já que do contrário todos estes animais poderiam estar nas ruas. Regonha

reforçou que o projeto, atualmente, é uma associação com
CNPJ e corpo dirigente.
TESTAGEM EM MASSA
- Junior Regonha (MDB) e dr.
Luis Grigolon (PV) requereram
que a Prefeitura de Tietê adote o procedimento de testagem em massa da população
tieteense contra a covid-19.
Segundo os vereadores, a
justificativa se dá em razão
do aumento exponencial de
casos positivos nas últimas
semanas. Para Regonha e Grigolon, a testagem em massa
facilitaria o combate ao vírus.
Os mesmos vereadores aproveitaram o momento e voltaram a defender a adoção do
tratamento precoce.

Assim como o Observatório da Câmara ressaltou, vale
constar que o chamado “kit-covid” não possui comprovação científica, embora determinados médicos adotem o
uso desses medicamentos em
atendimentos particulares.
A Câmara Municipal de Tietê terá nova sessão ordinária
na próxima terça, 8 de junho.
Também vale constar que
a página Observatório da Câmara é mantida pelo Beto Rodrigues, vereador de Tietê entre 2017 e 2020 e que, diante
da sua não reeleição, passou a
analisar as sessões da Câmara
Municipal e tecer observações
sobre os assuntos tratados
pela Casa de Leis.

PLANEJAMENTO

CIDADÃO-REPÓRTER

Governador Doria promete vacinação de toda população
adulta até 31 de outubro

Condição do Ribeirão da
Serra preocupa munícipes

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prometeu, na quarta, 2 de junho,
que toda população adulta do
Estado será vacinada até 31
de outubro. O prazo previsto
inicialmente pelo governo era
dezembro.
Também na quarta, o Estado começou a vacinação
contra a covid-19 de pessoas com comorbidades e deficiências permanentes com
idade entre 30 e 39 anos. O
público deste recorte representa 1,2 milhão pessoas que
possuem doenças crônicas
e deficientes contemplados
com o Benefício de Prestação
Continuada da Assistência
Social (BPC).
Para se vacinar, as pessoas com comorbidades e que
fazem parte da faixa etária
anunciada devem ir até um
posto de vacinação e apresentar um comprovante da
condição de risco por meio
de exames, receitas, relatório
ou prescrição médica.
Já as pessoas com deficiência permanente precisam
apresentar o comprovante do
recebimento do Benefício de
Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). É possível realizar o pré-cadastro
para a vacinação no site Vacina Já e, com isso, diminuir o
tempo de espera na fila.
O Estado de São Paulo elaborou o calendário do Plano
Estadual de Imunização (PEI)
considerando a previsão de
chegada de doses ao Brasil
conforme cronograma do

Governo do Estado

O Governo elaborou o calendário do Plano Estadual
de Imunização (PEI) considerando a previsão de
chegada de doses ao Brasil
Ministério da Saúde. A projeção leva em conta, inclusive,
possíveis reduções nessas
entregas, garantindo que o
calendário seja completado
no período previsto.
O calendário projetado
pelo Governo do Estado prevê as seguintes idades e datas: De 55 a 59 anos: 1 a 20
de julho.
Profissionais da Educação de 18 a 44 anos: 21 a 31
de julho.

De 50 a 54 anos: 2 a 16
de agosto.
De 45 a 49 anos: 17 a 31
de agosto.
De 40 a 44 anos: 1 a 10 de
setembro.
De 35 a 39 anos: 11 a 20
de setembro.
De 30 a 34 anos: 21 a 30
de setembro.
De 25 a 29 anos: 1 a 10 de
outubro.
De 18 a 24 anos: 11 a 31
de outubro.

Em relação às crianças e
adolescentes, todas as vacinas aprovadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) até o momento
não incluem menores de 18
anos.
PLANO SÃO PAULO - O
governador de São Paulo,
João Doria, publicou em edição do Diário Oficial do sábado, 29 de maio, o Decreto
65.731, que prorrogou a quarentena contra a covid-19 em
todo o Estado de São Paulo
até 13 de junho.
Com isso, como já havia
anunciado Doria, em 26 de
maio, foi oficializada a prorrogação das regras atuais até
14 de junho, quando podem
entrar em vigor novas normas, dependendo do comportamento da pandemia.
Vale lembrar que a flexibilização estava prevista para
ocorrer em 1º de junho, mas
com o crescimento novamente dos casos e internações de
covid-19, foi adiada. Com o
prolongamento da fase atual
de transição, as atividades
que estão permitidas continuam funcionando das 6 às
21 horas, com 40% de ocupação.
Nestas regras se enquadram atividades como lojas
de rua, galerias, shoppings,
restaurantes e similares, salões de beleza e barbearia,
cinemas, teatros, casas de
espetáculo, academias de esporte. Atividades religiosas
coletivas estão permitidas
com 40% de ocupação.

No domingo, 30 de maio, a
condição do Ribeirão da Serra,
no trecho da ponte Zenóbio
Saccon, foi motivo de preocupação entre moradores dos
bairros Areia Vermelha e Terras de Santa Maria, em Tietê.
De acordo com os munícipes, o ribeirão tem apresentado maior volume, além de
a água estar com tonalidade alterada. “Para quem não
sabe, o Ribeirão da Serra é
alvo constante de descarte de
material contaminante com
fortes características de esgoto doméstico. Temos acompanhado a condição do local
e esse ‘caldo’ chama atenção,
o que nos traz grande preocupação”, comentou um morador do bairro Areia Vermelha.
Um dos principais cursos
d’água do município, o Ribeirão da Serra desemboca
no Rio Tietê e corta outros
bairros, como Jardim da Serra, Seis Irmãos e Santa Cruz.
“Por isso, questiono: cadê
os órgãos competentes para
procurar saber o motivo pelo
qual o ribeirão tem apresenta-

do esta estranha condição há
tanto tempo? Entendo como
de fundamental importância
uma visita in loco de alguma
autoridade para constatar a
situação ambiental que enfrenta aquele lugar e, assim,
tentar saber a origem dessa
poluição”, questionou um munícipe.
Diante disso, o jornal
Nossa Folha solicitou que o
Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto (Samae) se
manifestasse sobre a reclamação, determinando o que pode
ter provocado esta situação e
como proceder em relação
a este caso. Além disso, foi
perguntado se avançaram as
negociações com a Prefeitura
de Cerquilho e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Cerquilho (Saaec) sobre a tratativa do município vizinho
quanto ao uso de um emissário antigo de Tietê para a destinação das águas tratadas em
sua Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) no bairro Capuava. Porém, até o fechamento
da edição não houve resposta.

ASSINE E ANUNCIE
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Conheça quem foi o padre Hélio Libardi
Este tieteense foi ordenado sacerdote em 1º de janeiro de 1967, na igreja Santa Teresinha, por meio do Dom José Melhado
Hélio de Pessato Libardi,
mais conhecido como padre
Libardi, foi uma figura marcante na vida religiosa de
Tietê. Ao lado de outros sacerdotes redentoristas, fez
parte das santas missões
populares. Sempre querido e
admirado pela comunidade
tieteense, era muito procurado para aconselhamento e direção espiritual. Também era
famoso por suas pregações
que provocavam profunda
reflexão entre a comunidade
católica.
Nascido em 9 de abril de
1941, em Tietê, era o 8º dos
13 filhos (10 mulheres e três
homens) do casal João Libardi e Hermínia de Pessato Libardi. Foi batizado em Saltinho e crismado em Laranjal
Paulista. Vale lembrar que
outros dois irmãos do padre
também seguiram carreira religiosa.
No ano de 1952, padre Libardi ingressou no Seminário
Santo Afonso, em Aparecida,

onde terminou os estudos.
Oito anos depois, em 1960,
fez o noviciado em Pindamonhangaba, local em que
também fez sua profissão
religiosa na Congregação Redentorista. Já os estudos de
Filosofia e Teologia foram
realizados em Tietê e, no Alfonsianum, em São Paulo. Fez
a Profissão Perpétua na Congregação em 1964.
Padre Libardi foi ordenado sacerdote em 1º de janeiro
de 1967, em sua cidade natal,
na igreja Santa Teresinha,
por meio do Dom José Melhado Campos, então bispo de
Sorocaba. Começou sua vida
apostólica em 1968 como
professor e auxiliar do diretor do Seminário Menor de
Santa Teresinha. Em dezembro de 1972 acabou nomeado
diretor deste mesmo Seminário, ali ficando até o fim de
1978, quando foi transferido
para São João da Boa Vista,
como missionário das missões populares.

Arquivo NF

Faleceu, em 30 de maio de 2011, às 15 horas,
no hospital São Lucas de Ribeirão Preto

ESPAÇO ABERTO
Por Alberto Giovanetti Filho
Acervo Alberto Giovanetti Filho

de 1888. Período este que registrou-se, em nossos livros
de história, que boa parte dos
negros libertos fora abandonada à própria sorte pela falta de
reformas que os integrassem
socialmente.
Provavelmente, Bidica tenha sofrido todos os descasos,
preconceitos e injustiças. Mesmo assim, cresceu forte, dotada pelo seu carisma e suas
qualidades.
Colhi mais detalhes sobre
Bidica, detalhes contados nas
rodas de amigos, pois eu só a
conheci como expressiva foliã

dos carnavais tieteenses. Figura imprescindível, quer sambando na rua ou nos carros
alegóricos, simbolizou alguns
personagens. Lembro-me de
um Carnaval quando esteve
presente no palanque das autoridades em uma justa homenagem, na época recebida das
mãos do então prefeito Paulo
de Souza Alves Filho.
Por muito tempo, era comum ver Bidica, com suas roupas estampadas e coloridas,
turbantes, brincos e correntes
douradas, acompanhar com
seu gingado o ritmo dos blo-

cos carnavalescos e das escolas de samba da nossa terra.
Imagens que, com certeza, estão na memória daqueles que
participavam ou assistiam a
Folia de Momo.
No Carnaval e também
como figura participativa nas
rodas do tradicional e folclórico Batuque de Umbigada, a
história da carnavalesca Bidica
se transformou pela sua simplicidade, pois era uma pessoa
popular. As portas da sua casa
e do seu coração estavam sempre abertas para aqueles que
procuravam palavras de conforto e conselho. Bidica chegou a embalar tantas crianças
órfãs ou abandonadas que era
chamada de mãe de criação,
homenagem da qual ela tanto
se orgulhava. Após muitos papéis desempenhados na vida e
com o passar do tempo, Bidica
adoeceu. Durante anos, sofreu
com sua saúde precária diante das condições da própria
idade. Não pode mais ver os
carnavais, mas não esquecia
ninguém.
A lendária Bidica faleceu,
em 16 de julho de 1997, aos
95 anos, deixando legado de
amor, alegria, vivacidade, força e luta.

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz José Orestes Corradi, o Nenzinho. Nascido, em 20
de julho de 1913, era filho de
Giusephina Carraro e Giovanni
Francesco Corradi Segundo,
imigrantes italianos que chegaram a Cerquilho em 1888,
sendo seu pai um dos fundadores do município.
Fez o curso secundário no
“Liceu Bernardino de Campos”, em São Paulo, diplomando-se técnico em Contabilidade pela Academia Comercial
de São Paulo, em 1931.
Desde a juventude, deu
mostras de amor e trabalho
por sua terra natal. Aos 19
anos, participou da Revolução
Constitucionalista de 1932 e
fez parte do heroico batalhão
6º BCR, tomando parte ativa
nos combates do Setor Sul em
Buri. Os paulistas que sobreviveram foram feitos prisioneiros e Nenzinho e demais
soldados paulistas acabaram
transportados de trem até o
Porto de Paranaguá e, daí, no
navio cargueiro Tocantins, foram levados à Ilha das Flores,
no litoral do Rio de Janeiro,
transformada em presídio militar, permanecendo exilados

critor. De suas experiências
pastorais nasceram alguns
livros que escreveu em linguagem bem popular, entre os
quais estão a coleção “Gente
Pequena” e alguns volumes na
coleção “Religião Também se
Aprende” e “Eu Creio”.
Foi, ainda, coofundador da
União Nacional dos Ex-Seminaristas Redentoristas (Uneser), onde atuou como diretor
espiritual por 15 anos.
Em 2011 precisou ser internado por conta de uma
dissecção aórtica, que é uma
emergência médica em que a
camada interna do vaso sanguíneo principal que se ramifica do coração (aorta) rompe.
Logo, foi submetido a uma cirurgia e, com problemas em
decorrência da dificuldade na
cicatrização, precisou passar
por mais duas outras operações. Durante a última delas,
não resistiu e veio a falecer,
em 30 de maio daquele ano,
às 15 horas, no hospital São
Lucas de Ribeirão Preto.

BATE-PAPO

A lendária Bidica
Certa vez, estive à procura
de um endereço de Tietê com
o nome de José Joaquim. Ao
desconhecer onde ficava tal
rua, perguntei para uns amigos que faziam ponto na esquina da praça Elias Garcia, no
Centro. Ali, talvez, a explicação
do endereço fosse mais verídica! Após algumas indagações,
obtive uma resposta mais clara de uma pessoa idosa: “Deve
ser a rua da Bidica!” Logo veio
a afirmação de outra: “Sim, é a
rua da Bidica mesmo!”
Com todo respeito ao homenageado José Joaquim, denominado nome da rua, levantei o perfil desta mulher que
popularizou o nome da rua ou
“Morro de Bidica”. No livro Rua
do Commércio, 34 - Retrato de
uma época, de autoria de Sergio Flavio Biagioni, na página
221, são mencionadas as casas
do conhecido “Morro de Bidica”, que liga o largo da Ponte à
rua Paraíso.
Bidica era filha de escravos
e nasceu, em 2 de fevereiro de
1902, época de Carnaval. Seu
nome de batismo era Romilda Candelária Diniz. Veio ao
mundo pouco mais de uma
década depois da Abolição da
Escravatura, em 13 de maio

Também tornou-se conselheiro provincial entre os anos
de 1982 a 1984 e, por várias
vezes, atuou como membro
do Capítulo Provincial. Trabalhou, ainda, na preparação do
Congresso Eucarístico Nacional de Aparecida em 1985 e,
no 2º semestre de 1987, participou de uma reciclagem pastoral em Roma, na Itália, de
onde voltou em julho de 1988
para continuar seu apostolado nas missões populares.
Em 1990, padre Libardi
tornou-se superior provincial
da Província Redentorista de
São Paulo e, em 17 de junho
deste mesmo ano, tomou
posse do cargo em solene eucaristia na Basílica Nova em
Aparecida. Terminado seu
mandato, em 1997, acabou
transferido para Sacramento,
Minas Gerais. No ano seguinte, partiu para Araraquara e
lá permaneceu trabalhando
nas missões populares.
O missionário e padre Libardi também tornou-se es-

até o fim da Revolução Constitucionalista.
Depois, Nenzinho foi condecorado pela Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo como herói de 1932,
com a medalha Pela Lei e Pela
Ordem. Em 1947, sendo Cerquilho pertencendo a Tietê,
Nenzinho tornou-se o vereador mais votado da Comarca.
Em 1948, renunciou ao cargo
para participar como um dos
mais atuantes da campanha
de emancipação político-administrativa de Cerquilho, que se
tornou vitoriosa.
Criado o município, Cerquilho reclamava outras reivindicações e, em 1950, Nenzinho conseguiu a instalação
da Caixa Econômica Estadual,
sendo designado seu primeiro
gerente, acumulando com as
funções de coletor estadual e
chefe do Posto Fiscal.
Em 1953, como vice-prefeito, assumiu a Prefeitura por
seis meses após afastamento
do titular. Em 1957, acabou
eleito prefeito de Cerquilho,
sem opositor e, assim, chefiou o Executivo Municipal até
1961. Com uma administração
progressista, foram planeja-

das modificações urbanas que
transformaram e embelezaram Cerquilho.
Posteriormente, tornou-se
novamente o vereador mais
votado, além de ser reeleito
presidente da Câmara. Autor
intelectual do Brasão de Armas de Cerquilho e vencedor
do concurso de 1967, por comissão designada para este
fim, tornou-se padrinho da
Bandeira Municipal de Cerquilho, no dia do seu primeiro
hasteamento, em 3 de abril de
1969.
Quando foi solicitado a
aceitar novamente ser candidato a prefeito em 1968, Nenzinho promoveu o movimento de pacificação política de
Cerquilho, apresentando uma
chapa de reconciliação, composta por membros das duas
alas políticas do município,
firmando-se, assim, sua pacificação. Além das atividades
políticas, destacou-se como
colaborador das entidades e
clubes de serviço.
Era casado com Luiza
Gaiotto Corradi (dona Elisa),
cuja união nasceram os filhos
Neylla, Maria Neila, Maria Elisa,
José Orestes Junior e Roberto

Acervo Familiar

Constantino, criados e educados sob a égide do bem.
Faleceu, em 5 de fevereiro
de 1980, aos 66 anos, vítima
de câncer. Seu corpo foi velado no salão nobre da Prefeitura, onde centenas de amigos
levaram os votos de pesar e
as condolências de um povo
que sempre amou, respeitou
e admirou o grande Nenzinho,
personalidade esta que soube
transmitir civismo, patriotismo e amor à sua terra e, com
dignidade, desprendimento e
dedicação, sempre procurou
servir ao povo.

Perfil entrevista
Fabiana Mazzer
Arquivo pessoal

Fabiana Mazzer Toschi, conhecida como Fabi Mazzer, nasceu em 2 de junho do ano de 1986, em Tietê. Filha de Ana
Maria Mazzer e José Danilo Toschi, está casada com Luís Henrique Gaiotto Madureira. É formada em Administração e pós-graduada em Administração para Pequenas e Médias Empresas. Trabalha como criadora de conteúdo digital no ramo da
moda e assumiu a administração da confecção com os pais.
Eu sou? Uma mulher com espírito de criança alegre e ligada
nos 220v!
Sinônimo de beleza? Ser natural e ser você.
Cantor e cantora? Lorenza Pozza e Lady Gaga.
Ator e atriz? Internacionais, tenho vários: Tom Hanks,
Johnny Depp e Jennifer Aniston. Nacionais, gosto do saudoso
Paulo Gustavo e da incrível Tatá Werneck.
Amor? Em tudo que colocarmos cresce.
Solidão? Para quem procura.
Deus? Todos os dias presente para guiar o meu caminho.
Religião? Fé em Deus acima de tudo.
Filme? Milagre na Cela 7.
Sonho de consumo? Viajar sem ter dia para voltar!
Defeito? Perfeccionismo.
Qualidade? Generosidade.
Lugar? A minha casa.
Lazer? Estar com minhas plantinhas ou com as crianças
no haras.
Qual o livro de cabeceira? Amor pelas coisas imperfeitas
- Haemin Sunim.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Teria um
oásis de plantas e artes para visitação.
Momento da vida para repetir? Minha viagem de lua de
mel.
Alegria? Vejo em tudo que puder.
Tristeza? Faz parte da vida.
Decepção? Ser julgada por expor minha vida nas redes sociais.
Receita contra o tédio? Estar no meio de crianças e dos
animais.
Tem saudades do quê? Das casas das minhas avós.
Amizade é? Essencial cultivar.
Um(a) amigo(a) especial? Amo todos e, em especial, a Carol
Pessato.
Palavra que riscaria do vocabulário? Tristeza.
Ídolo? Muitas! Princesa Diana, Mary Quant, Coco Chanel,
Sonia Rykiel.
Frase? “O sábio nunca diz tudo que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz” - Aristóteles.
Nota 10 para: quem sabe viver a vida sem lamentar os problemas do dia a dia.
Nota zero para: a política no Brasil.
Um grande homem ou uma grande mulher? Martin Luther
King.
Planos para o futuro? Conhecer a Amazônia. Ainda este
ano!
Recado? Viva um dia de cada vez e, quem quiser, pode me
acompanhar pelo Instagram @fabimazzer. Beijos!
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FESTA DOS BATUQUES PAULISTAS

Anelis e Carlos Assumpção integram programação
Iniciativa une artistas contemporâneos a tradições culturais caipiras de matriz africana com transmissão virtual e gratuita
Fotos Roncca e divulgação

Anelis é filha de Itamar
Assumpção

Carlos de Assumpção
é um poeta tieteense

Com objetivo de unir artistas contemporâneos e as
tradições caipiras de origem
afro-brasileira presentes no
interior de São Paulo, começou
ontem, 3 de junho, e continua
até dia 13 deste mesmo mês a
Festa dos Batuques Paulistas,
que apresentará shows, lives e
rodas de prosa.

Entre as uniões promovidas pelo projeto, estão Rincon Sapiência com comunidades do Samba de Bumbo, MC
Tha com o Jongo Dito Ribeiro
(Campinas) e Anelis Assunção
com Batuque de Umbigada
(Capivari, Piracicaba e Tietê).
As transmissões ocorrem
pelo canal oficial do projeto

Festa dos Batuques Paulistas
no Youtube. Idealizada pelo
coletivo paulistano Diadorim
Cultura Popular e Instituto
Curau de Piracicaba, a iniciativa contemplada pelo Proac
LAB é apresentada pelo Ministério do Turismo, Secretaria
Especial da Cultura e Governo
do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa.
Participam desta iniciativa
artistas e grupos de tradição
cultural como Samba de Lenço Mestre Tonho (Piracicaba),
Samba de Bumbo Nestão Estevão e Jongo Dito Ribeiro (Campinas), Batuque de Umbigada
(Capivari, Piracicaba e Tietê),
Jongo do Tamandaré (Guaratinguetá), Samba de Roda da
Dona Aurora (Vinhedo) e Samba de Bumbo do Cururuquara
(Santana de Parnaíba).
A programação foi aberta,
ontem, 3 de junho, com a intervenção poética do poeta tieteense Carlos de Assumpção e
da atriz e pesquisadora Rober-

NESTA SEXTA

Anabete Ballet apresenta
“A cigarra e a formiga”
Divulgação

“Na Dança Cia. de Art”, da
escola Anabete Ballet, apresentará nesta sexta, 4 de junho, às
19 horas, o espetáculo infantil
“A Cigarra e a Formiga”.
Contemplado pelo Programa de Atenção Cultural (ProaAC LAB), com apoio da Secre-

taria de Cultura e Economia
Criativa na Dança do Governo
do Estado de São Paulo, a apresentação será transmitida por
meio de uma live no Facebook
da Anabete Ballet.
O espetáculo “A Cigarra e
a Formiga” tem direção, core-

ografia e cenário da Anabete
de Paula, figurino e ensaios
da Jade Fernandes, produção
do Davi Lima e participação
dos bailarinos Jade Fernandes,
Rafaela Cerezer e Ângel Fernandes e dos músicos Rhuan
Fernandes e Felipe Reis.

ta Estrela D’Alva, seguida de
uma roda de conversa sobre
o livro “Ngoma Chamou! Batuques em terreiros paulistas”.
O projeto exibirá três lives
em comunidades, em que os
grupos de cultura tradicional
se apresentam direto de um
espaço da comunidade. “A
formação desses grupos ocorre em formato reduzido, com
distanciamento adequado, seguindo os protocolos contra a

covid-19”, afirmou a produtora Mayra Camargo.
As Rodas de Prosa ao vivo
são outra atração. Serão cinco
encontros virtuais com transmissão pelo Youtube entre
mestres, grupos de cultura e
convidados para uma conversa sobre temas como os batuques paulistas, lideranças
femininas na cultura popular e
a importância da juventude na
preservação dessas manifes-

tações. A programação também reúne festas virtuais, que
ocorrerão por meio de uma
plataforma interativa, além da
feira virtual com produtos dos
artistas.
Vale destacar que a Anelis Assunção com Batuque de
Umbigada será a atração do
sábado, 12 de junho, às 19 horas. Acesse o site festadosbatuquespaulistas.com.br e confira
a programaçao completa.

Legenda
Legenda

