
Nesta semana, o governador João Doria (PSDB) endureceu as medidas de isolamento para tentar evitar o colapso na Saúde

Tietê vive aumento 
da população de rua

Página 4

Atendimento ocorre 
só com agendamento

Página 3

Atividades religiosas 
são reclassificadas

Página 12

Comitiva pleiteia 
pavimentação

Página 18

Polícia frustra ação 
criminosa no Centro

Página 3

POLÍTICAS PÚBLICAS

INSS

DECRETO

EM SÃO PAULO

EM TIETÊ
Página 12

SEXTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2021 - ANO 61 - nº 3.058 - R$4,00
jornalnossafolha.com.br

Nossa Folha
A PARTIR DESTE SÁBADO

Estado entra na Fase Vermelha 

NOVO FORMATO - Desde 1º de março, a Prefeitura de Tietê promove a programação virtual para homenagear os 179 anos de 
emancipação político-administrativa do município, a serem comemorados no feriado desta próxima segunda, 8 de março. Nesta 
edição, confira também as lembranças do passado histórico da Cidade Jardim e as homenagens de autoridades, comerciantes e 
empresários.                   Páginas 13 a 20
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Bicadinhas da semana 

Seguimos por elas!

PARA ENCERRAR

Oito de Março, além de Dia Internacional da Mulher, também 
é aniversário de 179 anos da querida cidade de Tietê. Neste ano, 
será uma comemoração diferente em razão da pandemia da co-
vid-19 e de tantas limitações impostas pelo atual cenário econô-
mico.

Nesta data e nos próximos dias que virão, além do reconheci-
mento dos direitos e do valor das mulheres na sociedade atual, o 
desejo também é o de ter uma Tietê pujante e bem posicionada 
na microrregião, tendo iniciativas que mostrem seu espírito cole-
tivo, respeito, cidadania e responsabilidade.

Porém, para este dia chegar, é preciso alinhar compromis-
so público, direcionamento eficaz de recursos, planejamento e 
execução eficiente, além da qualidade de vida da população que 
depende de condições de existência, do acesso a certos bens e 
serviços econômicos e sociais, de emprego e renda, educação de 
qualidade, alimentação adequada, acesso a bons serviços de saú-
de, saneamento básico, habitação, transporte de boa qualidade, 
entre outros. Já é fácil entender que tornar uma cidade um lugar 
ideal é uma missão diária e que nunca acaba. 

Apesar disso, quando não é devidamente planejada, o mu-
nicípio precisa de vários planos de correção. Por isso, neste mo-
mento, a grande lição é fazer muito com pouco. Ou seja, priorizar 
projetos e, ao mesmo tempo, ser produtiva com o que se tem. 
Além disso, chegou o momento de se perguntar: onde Tietê está, 
aonde ela almeja chegar e o que é necessário para atingir esses 
objetivos? Estas são questões que gestores e tomadores de de-
cisão devem ter em mente neste momento, quando o assunto é 
planejar. 

Depois de responder todas estas questões, para que esta vi-
são de futuro prospere e se transforme em mudanças sentidas 
na prática pela população, dois elementos são extremamente 
fundamentais: a liderança e o comprometimento da administra-
ção pública com ações estratégicas, previamente pensadas e pos-
teriormente bem executadas para prover o crescimento.

No caso de Tietê, visando um futuro mais próspero, é essen-
cial ter uma cultura de planejamento e gestão diferenciada, ca-
paz de transcender mandatos. Sabe-se que a mudança é lenta e, 
provavelmente ainda demore, mas é preciso persegui-la. Afinal, 
uma cidade vale pela solidez do conjunto de valores que tem, e o 
planejamento é o que vai concretizar estes valores. 

Mas, para que tudo isso seja possível, a confiança e o compro-
metimento dos tieteenses são fundamentais. Corações e mentes 
deverão estar alinhados num só objetivo para alcançar algum 
sucesso neste futuro tão próximo. Afinal, quem aqui nasceu ou 
escolheu viver sonha ver brilhar o nome da antiga Freguesia da 
Santíssima Trindade de Pirapora do Curuçá, situada às margens 
do Rio Tietê.

Por toda a riqueza histórica e cultural da chamada Cidade 
Jardim que, no passado, ficou conhecida pela fertilidade do solo, 
atraindo grande número de bandeirantes e pessoas afeitas à la-
voura, Tietê precisa tornar-se protagonista novamente ou che-
gará um momento que suas conquistas de 179 anos serão es-
quecidas, prevalecendo apenas as suas derrotas diante dos seus 
42.517 habitantes. Concorda?

“O maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai 
força de sua humildade e experiência da sua fragilidade” - autor 
Augusto Cury.

AMOR ETERNO A página Café Reflexivo no Facebook com-
partilhou um meme da página Agostinho Sincero com o seguinte 
recado: “Gasolina a seis contos. Um ‘te busco em casa’ é quase 
um ‘eu te amo’”. Já dá até para casar, concorda?

EM ALTA Rui Felipe Nicolosi também publicou um meme 
com o seguinte diálogo de um motociclista e um frentista: “Boa 
tarde, coloca 10 contos de gasolina, por favor! Comum ou aditi-
vada? Comum mesmo. Ok!”. Na sequência, aparece o frentista 
colocando duas gotas de gasolina no tanque. O que será de nós?

SEM AVISO Nas redes sociais, a página Trouxariano trouxe 
um questionamento pertinente: “Você toparia um relacionamen-
to a três? Uma vez eu tive, só não fui avisado”. É tanta gente em 
relacionamento a três, quatro, cinco... Hein? 

GASTAR À TOA Diretamente da página Bart Sincero, chega 
mais um meme para divertir o fim de semana: “Realmente, a gen-
te só dá valor quando perde. Que saudades do dinheiro que gas-
tei à toa”. Quem mais se sente assim?

BELEZA RARA Outro meme das redes sociais veio da página 
Lisa Sincera e trouxe a seguinte frase: “Vai me olhar de cara feia? 
Infelizmente, não vou poder retribuir porque a minha é linda!”. 

DISTRIBUIÇÃO Um meme da página Precisa-se de gente boa 
no Facebook serviu para muitos se identificarem com a situação: 
“No dia de distribuição de paciência, eu estava em outra fila fa-
zendo reclamação”. Você é assim?

FIQUE EM CASA Neste tempo de pandemia, a página Papo 10 
também deu um recado nas redes sociais: “Alguém avisa o rapaz 
que faz a leitura da água e luz que é para ficar em casa!”. Esse 
povo não respeita mesmo o “fique em casa”!

SEM EXPECTATIVAS Outro recado em forma de meme foi 
publicado pela página Papo Reto no Facebook: “Não crie expecta-
tivas. Crie galinhas e porcos. Se tudo der errado, você terá ovos e 
bacon”. Quanta sabedoria em um meme!

CAFÉ É VIDA Para os amantes do café, a página Coffe & Cia 
registrou um sentimento que só aqueles que são apaixonados 
pela bebida entenderão: “Pode a paciência acabar. Mas o café... Aí 
já é demais”. Não dá para aceitar!

LAVAR ROUPAS Um meme da página Incrível mostrou o 
“perrengue” de todos que lavam roupas: “Hoje o céu está lindo! 
Vou lavar roupa”. Acabo de estender as peças no varal, o tempo 
muda e anuncia uma chuva torrencial. Quem mais?

NA COZINHA A página Melhor do Dia no Facebook trouxe 
um meme com o seguinte recado: “Estou tão feliz! Finalmente 
encontrei a tampa da minha panela. Tinha caído atrás do fogão”.
Achou que era o quê?

DONAS Nas redes sociais, a página Caçador de Memes trouxe 
uma afirmação bastante desejada: “Eu estou cansada de ser dona 
de casa. Queria ser dona de mansões, lanchas e carrões”. Levanta 
a mão quem pensa assim?

LEMBRANÇAS Diretamente do perfil do Tadeu Palmeira che-
ga mais um meme para divertir: “Tomei biotônico na infância 
para abrir o apetite e até hoje faz efeito!”

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

SÁBADO: 6 de março
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

DOMINGO: 7 de março
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

NAS COMUNIDADES
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e cele-

bração da palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração 

da palavra aos domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta 

sexta às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela 

está em reforma.
SANTA CATARINA: missa toda primeira quarta às 20 horas.
SANTO ANTONIO: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: celebração da palavra aos sába-

dos às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês 

às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.

IGREJA SANTA TERESINHA
Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Per-

pétuo Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 

às 12 e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 
Missas no sábado, às 19 horas; domingo às 8 e 19 horas; terça, 

às 18h30; sexta às 19 horas e Bênção do Santíssimo toda 1ª sexta 
do mês.

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

Agende-se
OPORTUNIDADE O colé-

gio Educativo/Objetivo está 
com inscrições abertas para o 
Concurso de Bolsas 2021. Na 
sua página do Facebook consta 
a ficha de inscrição para a pro-
va, que ocorrerá na quinta, 11 
de março, a partir das 15 ho-
ras. Informe-se pelo telefone 
(15)99793-4416 (WhatsApp).

ATENÇÃO A Coocerqui 
prossegue até 14 de maio com 
a Campanha Cooperativado 55 
anos e, no dia 15, sorteará cin-
co automóveis Fiat Mobi Easy 
2020 0km quatro portas, sen-
do um veículo por loja. Vale 
lembrar que, para concorrer, é 
preciso ser cooperado e com-
prar em uma das unidades. A 
regra determina que a cada 
R$50 em produtos ou ao pa-
gar com o Cartão Coocerqui, o 
cooperado recebe um cupom. 
Também tem a opção de, a 
cada três produtos participan-
tes da promoção, acumular 
mais uma chance. 

LIVE 1 Nesta sexta, 5 de 
março, a partir das 20 horas, 
pelo perfil @damanarodrigues 
no Instagram, a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, entrevistará o pre-
feito de Jumirim, Daniel Vieira 
(DEM), que contará sobre sua 
trajetória política, sua forma-
ção acadêmica, as experiências 
e os fatos que marcaram sua 
vida desde o seu nascimento.

 
LIVE 2 Nesta segunda, 8 de 

março, às 20 horas, Dia Inter-
nacional da Mulher, será a vez 
da violonista Gabriele Leite, 
de Cerquilho, entrar ao vivo 
para um bate-papo com a jor-
nalista, editora-chefe do jornal 
Nossa Folha e criadora de con-
teúdo, Damana Rodrigues, no 
@damanarodrigues no Insta-
gram, e contar sobre sua vida e 
trajetória com destaque para a 
bolsa integral para o Mestrado 
na Manhattan School of Music 
e para o destaque na platafor-
ma Under 30 da Forbes Brasil.

LIVE 3 Já a farmacêutica 
Maitê Tomazela Capelini Ma-

riani chega para uma live com 
a jornalista, editora-chefe do 
Nossa Folha e criadora de con-
teúdo, Damana Rodrigues, na 
quarta, 10 de março, às 20 ho-
ras, no @damanarodrigues no 
Instagram, para falar sobre a 
sua vida em Tietê, a formação 
em Farmácia e os novos pla-
nos na Ciudad Juárez, na fron-
teira do México, onde vive des-
de novembro do ano passado 
ao lado do marido Leonardo 
Fenatos.

FOTOGRAFIA Tietê pro-
move a Oficina Gratuita de Fo-
tografia com a instrutora Me-
lissa Szymanski. Workshop de 
8 a 12 de março, em formato 
online. De segunda a quinta, a 
oficina será das 19 às 22 horas 
e, na sexta, das 19 às 21 horas, 
com carga total de 14 horas. A 
idade mínima para participar é 
14 anos. 

INFANTIL ONLINE O Te-
atro Municipal de Cerquilho 
recebe seu primeiro espetácu-
lo deste ano. Será a “Família 
Spacial vai ao circo”, com clas-
sificação livre e em formato 
online, com exibição na terça, 
16 de março, às 16 horas, pelo 
página do Facebook e do Ins-
tagram. O espetáculo infantil 
trará a história de uma família 
que vivia no planeta Kepler, 
triste e egoísta, até que decide 
vir para o Planeta Terra, segui-
dos pelo vilão Deprê. Mais in-
formações: (15)3384-2634.

EVENTO A 2ª Campanha 
Premiada de Tietê ocorrerá no 
domingo, 21 de março, no sa-
lão São Cristóvão, com retirada 
dos combos (frango, churras-
co, refrigerante, pão e polenta) 
por drive-thru ou delivery, o 
que dará direito a um número 
da sorte para concorrer a prê-
mios nos valores de R$8 mil, 
R$6 mil, R$4 mil, R$3 mil e 
R$2 mil. A compra do combo é 
por meio do aplicativo Me En-
trega. Ação solidária será em 
prol do Hospital Amaral Car-
valho, de Jaú; da Santa Casa 
de Tietê; e da Associação dos 
Portadores de Câncer “Viva a 
Vida”, também de Tietê.



Na madrugada da quarta, 
3 de fevereiro, em Tietê, poli-
ciais militares patrulhavam o 
Centro da cidade, quando avis-
taram cinco indivíduos enca-
puzados na tentativa de furtar 
uma joalheria. Os criminosos, 
ao observarem a viatura poli-
cial, fugiram em um veículo 
Siena. 

O automóvel foi acompa-
nhado até a rua Augusta de 
Almeida, no bairro Santa Cruz, 
onde os ocupantes abandona-
ram o veículo e adentram em 
uma área de mata que fica às 
margens do Rio Tietê. 

Um cerco reunindo outras 
viaturas e o helicóptero Águia 
de Sorocaba foi realizado na 
tentativa de localizar os cri-
minosos. No entanto, até o fe-
chamento desta edição, os re-
feridos indivíduos não tinham 
sido localizados. 

A ocorrência foi apresenta-
da na Delegacia de Polícia de 
Tietê e o veículo e um pé de 
cabra, apreendidos. A investi-
gação segue a cargo da Polícia 
Civil do município.

QUADRILHA DESMAN-
TELADA - A Polícia Civil de 
Sorocaba prendeu, na última 
semana, uma quadrilha espe-
cializada em roubar idosos na 

região, cujo crime, em poucos 
meses, movimentou mais de 
R$10 milhões. 

A ação desarticulou uma 
organização criminosa que 
aplicava o golpe do motoboy, 
sendo investigada pela práti-
ca de estelionato e lavagem de 
dinheiro. No total, foram expe-
didos 12 mandados de prisão 
temporária e 20 mandados de 
busca e apreensão em Barueri, 
Bragança Paulista, Santana do 
Parnaíba, Praia Grande e São 
Paulo.

Ainda de acordo com a 
polícia, 10 pessoas acabaram 
presas e duas permanecem 
foragidas, sendo uma delas o 
motoboy. Também foram apre-
endidos cheques, máquinas de 
cartão, notebooks e celulares

O trabalho de investigação, 
que durou cerca de seis meses, 
começou após o registro de ca-
sos do golpe no qual o crimi-
noso diz para a vítima que o 
cartão dela foi clonado. Em se-
guida, vai até a casa da pessoa 
afirmando que precisa retirar 
o cartão para que seja bloque-
ado. No entanto, com o cartão 
em mãos, o criminoso realiza 
vários saques e compras.

Durante a investigação, a 
Divisão Especializada em In-

vestigação Criminal (Deic) con-
seguiu identificar os suspeitos 
envolvidos no crime. Estima-se 
que eles tenham feito, pelo 
menos, 11 vítimas de Sorocaba 
e cidades da região.

Para os investigadores, os 
criminosos compravam dados 
das vítimas de uma empresa 
instalada em Carapicuíba, com 
denúncia à Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados para 
apurar esse tipo de venda feita 
por esta empresa.

Em nota, a agência comuni-
cou que a venda feita à revelia 
do consumidor e que não aten-
de a uma finalidade adequada 
é ilegal.

A empresa de Carapicuíba 
informou que não compactua 
com qualquer atividade crimi-
nosa ou ilícita e que os servi-
ços não foram contratados 
pelo golpista.

Em um período em que 
houve no Brasil um megavaza-
mento de dados na internet, os 

cuidados precisam ser redo-
brados. Por isso, especialistas 
da área da Segurança dão as 
seguintes dicas em caso de re-
ceber alguma ligação suspeita:

-Agradeça o contato, diga 
que não irá passar nenhum 
dado, não deseja a visita do 
motoboy e desligue.

-Espere cerca de cinco mi-
nutos e entre em contato com 
seu banco pelos canais ofi-
ciais, que são aqueles que você 
encontra no site da instituição. 
Não ligue para nenhum núme-
ro fornecido pela pessoa que 
fez o primeiro contato. O tem-
po entre as ligações é impor-
tante caso o fraudador esteja 
grampeando o telefone para 
interceptar.

FURTO EM LOTÉRICA - 
Em Tietê, durante a madruga-
da da quinta, 25 de fevereiro, 
uma casa lotérica instalada na 
rua dr. Palinuro, no Centro, foi 
alvo de criminosos que leva-
ram o cofre (que estava vazio).

Segundo consta em Bole-
tim de Ocorrência (B.O.), por 
volta das 2 horas, o proprie-
tário recebeu um alarme do 
seu celular comunicando a 
entrada de alguém não identi-
ficado na lotérica. Ao acessar 
as imagens pelo próprio apa-

relho, verificou que havia seis 
indivíduos no local. 

Na ocasião, os bandidos 
utilizaram um veículo rouba-
do em 23 de fevereiro, em Boi-
tuva, sendo, posteriormente, 
abandonado na estrada Zelin-
do Belomo, no bairro Areião. 
O carro, um Tiggo, acabou re-
colhido ao pátio da Delegacia 
de Polícia de Tietê. Os crimes 
continuam em investigação.

FURTO A RESIDÊNCIA - 
Em TIetê, um aposentado teve 
a casa invadida por criminosos 
durante a tarde da terça, 23 de 
fevereiro, no bairro BNH.

Como morador de Campi-
nas, ele foi informado do fato 
pela vizinha, que viu a movi-
mentação em frente a sua resi-
dência. Eram dois indivíduos, 
um em um carro e outro, com 
uma mochila, na garagem.

A Polícia Militar (PM) foi 
acionada, contudo, os bandi-
dos conseguiram estourar o 
cadeado e subtraíram o sino 
de bronze, um liquidificador, 
uma camiseta, um moletom e 
um pijama, fugindo em segui-
da. No local, não há câmeras 
de monitoramento.

O ocorrido acabou registra-
do na Delegacia de Tietê para 
as demais providências.

Programa de requalificação 
entra em discussão

CÂMARA DE CERQUILHO

A quarta sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal de 
Cerquilho, sob a Presidência 
de Mauro Frare (PSDB) ocor-
reu na segunda, 1º de mar-
ço. Na oportunidade, foram 
apresentados requerimentos, 
com destaque para a verea-
dora Simone Feher Belllucci 
(PSDB), que solicitou a previ-
são de inserção de munícipes 
no Programa Requalificação 
Profissional.

Neste requerimento, a ve-
readora cobrou a quantidade 
de bolsistas, lista nominal, 
local das atividades práticas 
e data de inserção no progra-
ma.

Quanto ao tema Educa-
ção, houve a apresentação 
de requerimentos dos edis 
Osinaldo de Oliveira (Cidada-
nia) e Vinícios Morás (Repu-
blicanos). No primeiro deles 
pediu-se informações sobre 
o número de agentes de orga-
nização escolar por unidade.

Na ocasião, o edil Vinícios 
Morás (Republicanos) solici-
tou informações sobre cada 
um dos professores que atu-
am nas unidades escolares, 
mesmo que, por ensino re-
moto, juntamente às classes/
turmas/disciplinas em que 
estes têm suas aulas atribuí-
das, de forma clara e objeti-
va em uma tabela completa, 
em todos os níveis de ensino, 
inclusive da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA).

Por fim, de autoria do ve-
reador Cleiton Scudeler (Ci-
dadania), foi apresentada a 
Moção de Aplausos ao doutor 
Alexandre Chiochetti Ferrari 
pelo período em que atuou 
como juiz de Direito no Fó-
rum da Comarca de Cerqui-
lho.

Vale lembrar que a próxi-
ma sessão ordinária do Poder 
Legislativo de Cerquilho está 
marcada para segunda, 8 de 
março. 
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Município recebe uma
Carta de Suscetibilidade

DEFESA CIVIL

A entrega virtual da Carta 
de Suscetibilidade de Cerqui-
lho ocorreu no Paço Munici-
pal na quarta, 24 de feverei-
ro, quando participaram da 
cerimônia online o coordena-
dor de Proteção e Defesa Ci-
vil, Alessandro Barbosa; a di-
retora da Assistência Social, 
Silvana Schiavi; o secretário 
de Meio Ambiente, Felipe Pas-
cutti; e a orientadora de Ciên-
cias da Secretaria Municipal 
de Educação, Talita Guiraldi 
Zanelati.

Segundo informou a Pre-
feitura de Cerquilho por 
meio das redes sociais, esta 
Carta de Suscetibilidade é 
um importante documento 
para que a prevenção seja 
trabalhada, pois trata-se de 
um instrumento técnico es-
sencial para a Defesa Civil e 
o desenvolvimento urbano da 
cidade.

O referido documento, 
que atende à Política Nacio-
nal de Proteção e Defesa Ci-
vil, é resultado de um estudo 
da Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais (CPRM) 
e do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), feito em 
40 localidades do Estado de 
São Paulo, com o objetivo de 
amparar o município no pla-

nejamento territorial e dar 
subsídios para a prevenção 
de desastres. 

LEVANTAMENTO - Lem-
brando que  a cidade de Cer-
quilho recebeu a visita dos ge-
ógrafos Clareana Soto e Luis 
Gustavo Faccini, do IPT, em 
26 de agosto do ano passado, 
para tratar do levantamento 
realizado, via satélite, sobre o 
mapeamento das áreas rurais 
de Cerquilho suscetíveis a en-
chentes e deslizamentos. 

Os interessados pelo as-
sunto podem baixar este ma-
terial na íntegra acessando o 
site cerquilho.sp.gov.br.

TREINAMENTO - Nas últi-
mas semanas, os integrantes 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), de Cerquilho, recebe-
ram treinamento para manu-
seio dos equipamentos re-
cebidos pela Defesa Civil do 
município, como o kit contra 
incêndio e motosserras, entre 
outros.

Como dado informativo, 
apenas em 2020, a Defesa 
Civil de Cerquilho atendeu 
aproximadamente 155 ocor-
rências referentes a alaga-
mentos e desmoronamento 
em estradas, queda de árvo-
res e desbarrancamento de 
solos.

Deputado Vitor Lippi anuncia verba para Cerquilho

EM VISITA

O prefeito de Cerquilho, 
Aldo Sanson (PSDB), recebeu 
na terça, 23 de fevereiro, a vi-
sita do deputado federal Vitor 
Lippi (PSDB), que trouxe atua-
lizações das discussões da Câ-
mara Federal, assim como ou-
viu as demandas de Cerquilho 
e anunciou que indicará mais 
uma verba para a cidade, no 
valor de R$250 mil para infra-
estrutura. 

De acordo com a Prefeitu-
ra de Cerquilho, nos últimos 
anos, o deputado federal Vi-
tor Lippi indicou R$640 mil 
para a área da Saúde do mu-
nicípio, cujo valor de R$340 
mil permitiu a aquisição de 
três ambulâncias novas e o de 
R$300 mil foi destinado para 
o Custeio de Atenção Média e 
de Alta Complexidade. Ambas 
as verbas já foram recebidas e 
executadas. 

O mesmo deputado federal 
indicou, ainda, uma emenda 
de R$1 milhão para a amplia-
ção da ponte que liga o bair-
ro Galo de Ouro, sendo que a 

obra está sendo licitada e, se-
gundo a Prefeitura, terá início 
em breve. 

Além do prefeito Aldo San-
son, participaram do encon-
tro o coordenador de Cultura 
Mateus Alves; o presidente do 
PSDB Cerquilho, João Pinto; o 
presidente da Câmara Muni-
cipal, Mauro Frare (PSDB), e 
os vereadores Cleiton Scude-

ler (Cidadania), Fulvio Amaral 
(PSDB), Vinícios Morás (Repu-
blicanos) e Osinaldo Oliveira 
(Cidadania).

EDUCAÇÃO - Em Cerqui-
lho, a Prefeitura, através da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, informou que 
a inscrição para as creches 
municipais no mês de março 
ocorrerá até este domingo, 7 

de março, no horário das 9 às 
17 horas.

Os interessados em reali-
zar o cadastro deverão acessar 
o formulário eletrônico (den-
tro do prazo acima), através 
do link encurtador.com.br/
bgmBY, onde os pais ou res-
ponsáveis deverão preencher 
todos os dados pessoais obri-
gatórios e anexar Certidão de 
Nascimento e comprovante de 
endereço.

Após as inscrições, os pais 
ou responsáveis serão convo-
cados via telefone para reti-
rada da vaga, de acordo com 
a ordem de inscrição do for-
mulário eletrônico. Em caso de 
dúvida, entre em contato com 
a Secretaria Municipal de Edu-
cação pelo telefone (15)3384-
8333.

Para preencher o formu-
lário eletrônico, é preciso ter 
uma conta Google. Para quem 
não tiver, a Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura 
ensina como criar um e-mail 
Google.

Políticos reuniram-se para apresentar
as demandas do município

Segundo INSS, agência local atende 
somente com agendamento prévio

DEVIDO À PANDEMIA

Em TIetê, a agência do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social 
(INSS) realiza atendimentos 
presenciais apenas mediante 
agendamento prévio. A medi-
da foi adotada nacionalmente 
pela instituição desde a rea-
bertura das unidades, a partir 
de setembro de 2020. 

O objetivo é evitar aglome-
rações e, assim, ajudar a conter 
a pandemia da covid-19. Vale 
destacar que o agendamento 
deve ser realizado pelos canais 
remotos de atendimento: Por-
tal Meu INSS (aplicativo e site 
gov.br/meuinss) e pela Central 
Telefônica 135.

Além da necessidade des-
te agendamento, outras duas 
mudanças foram promovidas 
pelo INSS desde a reabertura. 
Houve a redução do horário 
de atendimento, que passou a 
ser feito das 7 às 13 horas, e a 
priorização dos seguintes ser-
viços: cumprimento de exigên-
cias, avaliação social, perícia 
médica, reabilitação profissio-
nal, justificação administrativa 
e atendimento a convocações 
feitas pelo próprio INSS. No 
caso da agência em Tietê, não 
estão sendo realizadas perí-
cias médicas, e a unidade mais 

próxima para utilização desse 
serviço é a de Cerquilho.

De acordo com o órgão fe-
deral, é importante ressaltar 
que quase todos os serviços 
e benefícios do INSS podem 
ser acessados ou solicitados a 
distância pelos canais remotos 
de atendimento. “Sem sair de 
casa, pelo Portal Meu INSS, o 
cidadão pode requerer bene-
fícios, emitir extratos, cumprir 
exigência e agendar atendi-
mento presencial. Nesse canal, 
encontra-se também a assis-

tente virtual Helô, que orienta 
sobre benefícios, esclarece dú-
vidas e emite senha para aces-
so à área restrita do portal. 
Pelo telefone 135, é possível 
fazer inscrição na Previdên-
cia Social, obter orientações, 
esclarecer dúvidas, solicitar 
benefícios e agendar atendi-
mento presencial, entre outros 
serviços”, comunicou o INSS à 
imprensa. 

O Portal Meu INSS funcio-
na 24 horas por dia; o telefo-
ne 135, de segunda a sábado, 

das 7 às 22 horas; e o atendi-
mento presencial, mediante 
agendamento prévio, ocorre 
de segunda a sexta, das 7 às 
13 horas. 

A agência do INSS de Tietê 
fica na rua Tenente Gelás, 183, 
no Centro, e, em Cerquilho, na 
rua do Machado, 250, na Vila 
Pedroso. 

PROVA DE VIDA - O INSS 
publicou, no Diário Oficial da 
União (DOU), a Portaria 1.278 
que assegura que os aposen-
tados e pensionistas, que não 
fizeram prova de vida entre 
março de 2020 e abril de 2021, 
não terão seus benefícios blo-
queados. A prorrogação vale 
para os beneficiários residen-
tes no Brasil e no Exterior.

De acordo com a norma, a 
rotina e obrigações contratu-
ais estabelecidas entre o INSS 
e a rede bancária que paga os 
benefícios permanecem e a 
comprovação da prova de vida 
deverá ser realizada, normal-
mente, pelos bancos.

Em situações normais, a 
prova de vida é feita pelo se-
gurado anualmente para com-
provar que ele está vivo e ga-
rantir que o benefício continue 
sendo pago.

Prédio do órgão federal fica na rua
Tenente Gelás, 183, no Centro

Denival de Lima

Divulgação PMC

Segundo Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia, cinco indivíduos encapuzados pretendiam furtar uma joalheria

PM frustra ação criminosa no Centro de Tietê
OCORRÊNCIAS

Divulgação Polícia Militar de Tietê

Os criminosos abandonaram o veículo, 
entraram em área de mata e conseguiram fugir



LUAN APARECIDO DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 25 de fevereiro, Luan Aparecido 

de Souza aos 19 anos. 
Jovem era solteiro e deixou os pais Natal de Souza e Ora-

dir Antonia Fernandes de Souza, além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho 

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

ZENAIDE RAZERA CARDIA
Faleceu em Tietê, em 24 de fevereiro, Zenaide Razera Car-

dia aos 97 anos.
Falecida era viúva de Francisco Antunes Cardia e deixou 

os filhos Maria Aparecida, Pedrilha, Maria de Lourdes, Fran-
cisco José (in memoriam) e João Angelo (in memoriam), além 
de familiares. 

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

NATAL ALCINO SÔNEGO
Faleceu em Cerquilho, em 2 de março, Natal Alcino Sône-

go aos 87 anos.
Falecido era casado com Alzira Sônego e deixou os filhos 

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

após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.
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AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

go aos 74 anos. Falecida era viúva de Fernando Vieira e deixou 
os filhos Paulo, João e Ana, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após re-
comendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sen-
do sepultado em jazigo da família.

CARLOS GRANDO
Faleceu em Cerquilho, em 2 de março, Carlos Grando aos 

93 anos. Falecido era viúvo de Ana Sinira Pascoli Grando e dei-
xou os filhos Marcia Regina, Maria Emilia, Maria Tereza e Ana 
Maria (in memoriam), além de familiares. 

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

SEBASTIÃO ESAÚ DE CARVALHO
Faleceu em Cerquilho, em 3 de março, Sebastião Esaú de 

Carvalho aos 61 anos. Falecido deixou os filhos Cinthia, Carlos, 
Bruna, Jéssica, Viviane e Barbara, além de familiares. 

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

RENATO DENARDI
Faleceu em Cerquilho, em 3 de março, Renato Denardi aos 

87 anos. Falecido era viúvo e deixou os filhos Maria Lúcia, Eli-
zabete, Maria Antonia, Renata Maria e Marcos Roberto, além de 
familiares. 

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

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

ADRIANA CORREA LEITE DELALE 
Faleceu em São Paulo, em 24 de fevereiro, Adriana Correa 

Leite Delale aos 46 anos. Falecida era casada com Claudio Mar-
cos Delale e deixou os filhos Keler Filipe e Kerman, além de fa-
miliares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

JAIR JORGE ZACARATTO
Faleceu em Cerquilho, em 25 de fevereiro, Jair Jorge Zacarat-

to aos 65 anos. Falecido era viúvo de Jacira de Fátima Ferrarezi 
Zacaratto e deixou a filha Pamela, além de familiares. 

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

TEREZINHA MARIA GARDENAL DOS SANTOS
Faleceu em Tietê, em 25 de fevereiro, Terezinha Maria Garde-

nal dos Santos aos 88 anos. Falecida era viúva de Elias Alves dos 
Santos e deixou os filhos Maria do Carmo, José Antônio, Luiz, 
Maria de Lourdes, Isabel Cristina, Lucilene, João Elias e Fernanda, 
além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após re-
comendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

MARIA SELI FERNANDES DO NASCIMENTO
Faleceu em Cerquilho, em 26 de fevereiro, Maria Seli Fernan-

des do Nascimento aos 73 anos. Falecida era viúva de Otazivio 
Batista do Nascimento e deixou os filhos Gilmar, Claudio, Milton 
e Genésio, além de familiares. 

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

JOCEMIR JORGE RIBEIRO
Faleceu em Cerquilho, em 26 de fevereiro, Jocemir Jorge Ri-

beiro aos 59 anos. Falecido vivia em união estável e deixou o 
filho Rodrigo, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Municipal da Vila Euclides, 
em São Bernardo do Campo, e, após recomendação, dirigiu-se ao 
Cemitério Municipal da Vila Euclides, sendo sepultado em jazigo 
da família.

ODILON ALVES DE SOUZA
Faleceu em Sorocaba, em 28 de fevereiro, Odilon Alves de 

Souza aos 72 anos. Falecido era casado com Aparecida Alves de 
Souza e deixou os filhos Edelcio, Edicleia e Edmara, além de fa-
miliares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Porto Feliz, 
sendo sepultado em jazigo da família.

NEUZA EDNA DA COSTA CAVALLARI
Faleceu em Cerquilho, em 1º de março, Neuza Edna da Cos-

ta Cavallari aos 83 anos. Falecida era viúva de Luiz Cavallari 
e deixou os filhos Laerte, Antonio, Douglas e Eliana, além de 
familiares. 

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

ORDALIA VIEIRA DE CAMARGO
Faleceu em Tietê, em 1º de março, Ordalia Vieira de Camar-

POLÍTICAS PÚBLICAS

Diariamente, o município 
de Tietê tem registrado novas 
pessoas em situação de rua ou 
vulnerabilidade social devido 
à crise sanitária e econômica 
que assola o País. Ainda que 
em menor número em com-
paração às outras cidades, a 
população de rua já faz parte 
do cotidiano tieteense, em lo-
cais como o Parque do Divino, 
a praça Cornélio Pires, a praça 
da Bíblia, o Largo São Benedi-
to, o Terminal Rodoviário ou 
até mesmo na praça central dr. 
Elias Garcia. 

Considerada uma questão 
complexa em seu tratamento 
e resolução, segundo especia-
listas em políticas públicas, é 
necessário que o município es-
teja preparado e tenha plane-
jamento para acolher, dar res-
paldo e possível solução a esta 
problemática. Desse modo, 
o jornal Nossa Folha entrou 
em contato com a secretária 
municipal de Assistência e De-

senvolvimento Social, Márcia 
Orsolini Tamer Paladini, para 
apresentar questionamentos 
sobre políticas públicas muni-
cipais direcionadas a esta po-
pulação. 

A secretária da pasta in-
formou que tem conhecimen-
to do aumento do número de 
pessoas em situação de rua 
no município e afirmou que 
o acompanhamento dos cida-
dãos em situação de rua é rea-
lizado pela própria secretaria, 
que monitora este contingente 
através do Centro de Referên-
cia Especializado de Assistên-
cia Social (Creas).

“Os cidadãos em situação 
de rua são assistidos pelo Cre-
as com auxílio para higiene bá-
sica - desde espaço para banho 
até para a lavagem de roupas 
- e alimentação, com almoço 
acompanhado de sobreme-
sa. O Creas também fornece 
roupas, cobertores e itens de 
higiene pessoal”, disse Márcia 

Tamer.
Ainda de acordo com a se-

cretária municipal, os maiores 
desafios seguem sendo o au-
mento das pessoas em situa-
ção de rua, o que faz crescer 
também a demanda dos servi-
ços assistenciais e, sobretudo, 

o número de pessoas vindas 
de outras cidades, o que torna 
mais complexa a busca ativa 
por familiares e possíveis vín-
culos. “Durante a pandemia, 
foi montado um abrigo social, 
onde eram oferecidas quatro 
refeições diárias - café da ma-

nhã, almoço, lanche da tarde 
e jantar (esta última é forne-
cida pelo Albergue Municipal), 
além de cama e banho quente. 
Entretanto, por vontade pró-
pria, muitos acolhidos se recu-
savam a permanecer no local 
e acabavam por retornar às 
ruas”, revelou Márcia Tamer. 

Quando questionada sobre 
o planejamento para garantir 
respaldo público municipal a 
esses cidadãos, a responsável 
pela pasta de Assistência e De-
senvolvimento Social de Tietê 
comunicou que, duas vezes 
por semana, juntamente da 
Guarda Civil Municipal (GCM), 
o Creas realiza abordagens 
para identificar a população 
em situação de rua e suas ne-
cessidades. 

“Estas abordagens visam 
descobrir a origem dos ci-
dadãos e possíveis vínculos 
como familiares ou não paren-
tes que sejam próximos. Para 
as pessoas que pretendem 

permanecer neste município, 
são oferecidos os serviços su-
pracitados. Aos cidadãos que 
manifestam o desejo de retor-
nar a sua cidade de origem, 
através do Creas, também são 
fornecidas passagens rodovi-
árias para a realização da via-
gem. Com apoio da Secretaria 
Municipal de Serviços, a Prefei-
tura de Tietê também realiza 
periodicamente a limpeza dos 
locais onde estes seres vulne-
ráveis se alojam para garantir 
a manutenção das vias públi-
cas e a integridade física des-
ta população. Para encerrar, 
agradeço ao jornal Nossa Fo-
lha pela oportunidade ofere-
cida para apresentar os servi-
ços essenciais realizados pela 
Prefeitura de Tietê, através da 
Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial, à população vulnerável de 
Tietê durante este momento 
notável da história”, finalizou 
Márcia Tamer. 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de Tietê monitora a situação e dá acolhimento através do Creas

Aumento da população de rua traz novos desafios
Denival de Lima

Largo São Benedito, no Centro, é um dos pontos de 
concentração de cidadãos em vulnerabilidade social

FALECIMENTOS FALECIMENTOS

Secretário verifica problema na rua Luiz Fernandes Diogo

CIDADÃO-REPÓRTER

Nesta semana, um mora-
dor do Centro de Tietê entrou 
em contato com o jornal Nos-
sa Folha para pedir reparos no 
asfalto da rua Luiz Fernandes 
Diogo, na altura do número 
181. 

O solicitante comentou que 
já havia protocolado o pedido 
na Prefeitura, mas a solicita-
ção não havia sido atendida 
até então. “É necessário que 
haja uma melhoria no asfalto 
da rua, pagamos impostos  e 
queremos serviços de qualida-
de. Por isso, recorri a vocês, do 
jornal, para buscar uma solu-
ção para este problema”, disse 
o munícipe. 

Em resposta, o secretário 
municipal de Serviços, Luiz 
Gonzaga Carniel, informou 
que tem conhecimento da re-
clamação, inclusive devido ao 
fato do mesmo, por diversas 

vezes, ter entrado em contato 
via telefone, via protocolo e 
outros meios. “Estive em visi-
ta no local, conforme solicita-
do pelo requerente, conversei  

com o morador, porém, não 
foram localizados buracos. O 
que há, na verdade, é uma de-
pressão no asfalto, a qual não 
atrapalha a trafegabilidade  

nem incorre em riscos à popu-
lação”, garantiu. 

Carniel requereu, ainda, 
que, diante de algumas recla-
mações, sejam verificadas as 
procedências para ver se as 
mesmas são pertinentes ou 
não, pois, por diversas vezes, 
são recebidas reclamações, 
onde somente pelo fato de 
deslocar a equipe para averi-
guar o solicitado, acaba por 
causar problemas, deixando 
de atender situações reais 
para outras que não requerem 
a mesma atenção. “Salienta-
mos que a depressão do asfal-
to é mínima, e que tem relação 
com a tubulação subterrânea, 
onde, se for efetuar algum re-
paro, será necessário quebrar 
o asfalto e refazer, o que de-
manda uma obra um pouco 
maior e desnecessária”, finali-
zou o secretário.

Secretário informou que obra não é prioridade por 
enquanto, pois não apresenta riscos à população

Denival de Lima



Compliance Trabalhista e Previdência Empresarial

Sexta-feira, 5 de março de 2021 5jornalnossafolha.com.br

FEMININO: Empregada Doméstica / Auxiliar 
de Limpeza / Auxiliar de Produção.

MASCULINO: Operador de Máquina / Marce-
neiro / Motorista de Caminhão / Faxineiro / Ele-
tricista de Manutenção / Auxiliar de Produção / 
Ajudante de Motorista / Mecânico de Manuten-
ção de Motores a Diesel / Operador de Roçadeira 
/ Serviços Gerais / Balconista / Área Administra-
tiva.

FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP / 
Compras / Estágio / Aprendiz / Área Fiscal / Orça-
mentista / Área Comercial / Expedição / Gerente 
Financeiro / Área Laboratorial.

Saiba quais são as vagas 
de emprego da semana

OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura, instala-
do na rua Presidente Kenne-
dy, 23, no Centro, tem vagas 
de modelista, açougueiro, téc-
nico de Nutrição, nutricionis-
ta, fiscal, cortador de roupas, 
estagiário de Administração, 
estagiário de Química, esta-
giário de Audiovisual, cos-
tureira piloteira, açougueiro 
junior, tratorista e assistente 
administrativo. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
(15)3285-2887.

O Supermercado Pizzol 
oferece vaga para operador(a) 
de caixa. Os requisitos são ter 
idade acima de 18 anos e re-
sidir em Tietê. O e-mail para 
envio de currículo é o rh@pi-
zzol.com.br.

Também em Tietê, o Al-
mamater Auto Posto admite 
atendente de loja de conve-
niência para ambos os sexos. 
O currículo deve ser entregue 
na avenida Fernando Costa 
(Beira-Rio), 25. Mais informa-
ções pelo (15)99778-1711.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários 
de Contabilidade, Seguran-
ça do Trabalho, Arquitetura 
e Psicologia, além de opor-
tunidades para auxiliar em 
metrologista, eletricista de 
autos, açougueiro/reposi-
tor, operador de máquinas 
CNC, dobrador de chapas, 

soldador, auxiliar de cozinha 
PcD, auxiliar administrativo 
PcD, vendedor, açougueiro, 
modelista, cozinheiro chefe, 
técnico de Nutrição, auxiliar 
de mecânico de autos, vete-
rinário, tratorista, operador 
de retroescavadeira, auxiliar 
de produção e costureira(o). 
Para mais informações, o te-
lefone é o (15)3384-5652.

Também em Cerquilho, 
Marião Lanches contrata au-
xiliar de chapeira, sem ex-
periência, mas que seja ágil 
e queira aprender. O turno 
de trabalho é das 18 horas à 
meia-noite. Para se candida-
tar à vaga, encaminhe currí-
culo para qualityhomecontra-
ta@gmail.com.

A SP Congelados Indústria 
de Pães admite confeiteiro ou 
ajudante de padeiro com ex-
periência. Candidatos podem 
enviar currículo através do 
WhatsApp (11)94070-6732. 

A JM Etiquetas admite 
atendente, não fumante, que 
seja comunicativa e tenha co-
nhecimento em Informática. 
O currículo pode ser encami-
nhado para o e-mail miche-
leetiquetas@terra.com.br ou 
entregue, pessoalmente, na 
avenida João Pilon, 1.712.

A Viação Calvipe oferece 
vagas para o cargo de lim-
peza interna dos ônibus. O 
currículo pode ser entregue 
na avenida Industrial, 101, no 
Distrito Industrial.

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

Soluções preventivas para empresas através
do programa de Compliance

O ambiente empresarial é regado de acontecimentos diários 
e, dentre eles, estão as decisões, sejam simples ou complexas, 
pois geram um grande impacto no ambiente de trabalho.

Gerenciar um negócio 
não é tarefa fácil e, por isso, 
algumas ferramentas podem 
ajudar as empresas não só a 
crescer, mas a crescer em con-
formidade, permitindo a lon-
gevidade do negócio. 

Hoje, vou apresentar um 
pouco sobre o Compliance 
Trabalhista, esta importante 
ferramenta que tem a função 
de identificar, alertar e moni-
torar eventuais ilegalidades 
que ocorram dentro das em-
presas. 

No Brasil, esse tema foi se 
fortalecendo diante das cons-
tatações de que a cultura ética 
gera integridade e possibili-
ta o crescimento da empresa 
com solidez e eficiência. Ao 
longo do tempo, percebemos 
que essas ações despertam a 
confiança de novos investido-
res, pois quando se age com 
integridade há um ganho de 
reconhecimento no mercado.

O Marco Legal do Com-
pliance em nosso País foi por 
meio da Lei 12.846/2013, de-
nominada Lei de Combate à Corrupção ou Lei da Empresa Limpa, 
e, posteriormente, o Decreto 8.420/15 regulamentou a referida 
lei, estabelecendo as ferramentas e mecanismos dos programas 
de integridade. 

O termo Compliance é derivado da palavra inglesa “to com-
ply” que significa “agir de acordo com as regras”. No entanto, o 
Compliance Trabalhista vai muito além de apenas obedecer as 
leis, as obrigações fiscais, portarias, normas, entre outras legis-
lações. 

O Compliance e os seus pilares objetivam evitar a respon-
sabilização das empresas na esfera judicial para que não haja 
prejuízos ao seu principal ativo, sua imagem e reputação. Viven-
ciamos um período de incerteza e crise de confiança, ou seja, 
manter a credibilidade de uma empresa é desafiador. Neste con-
texto, destaco a importância da boa reputação, esta é o ativo 
mais precioso para o seu negócio atualmente, ao passo que a 
falta de ética é um passivo ruinoso.

A prevenção traz tranquilidade e segurança no momento de 
decisões importantes. Decisões aparentemente simples e roti-

neiras, como alteração de local de trabalho, ajuste de horários, 
admissão, registro de ponto, férias, contratação de autônomos, 
podem se tornar problemas significativos quando não realiza-
das uma análise e uma gestão de riscos adequadas. 

O Compliance Trabalhista gera equilíbrio e saúde para as em-
presas, colaboradores mais engajados, motivados e produtivos. 

Entenda, a integridade, a ética 
e a confiança geram prosperi-
dade!

Se queremos viver em um 
Brasil mais ético, todos nós 
precisamos ter comportamen-
tos pautados na ética.

As vantagens da Assessoria 
Previdenciária Empresarial 

para a empresa.

A assessoria no âmbito 
do Direito Previdenciário Em-
presarial é importante para a 
empresa, pois atua em várias 
situações, uma delas é quan-
to à carga tributária do setor 
previdenciário, outra seria o 
acompanhamento das soli-
citações de afastamento dos 
empregados.

A empresa que possui 
uma assessoria de Complian-
ce Trabalhista e Previdenci-
ária empresarial desenvolve 
ações preventivas, evitando 
conflitos no âmbito judicial.

Quero ressaltar algumas 
vantagens da assessoria em 

Direito Previdenciário Empresarial:

• Organização e uma gestão otimizada, permitindo a dimi-
nuição das despesas com a folha de pagamento; 

• Garante o recolhimento correto das contribuições junto ao 
INSS, como a Guia do Fundo de Garantia e Informações à Previ-
dência Social (GFIP);

• Prevenção contra reclamações trabalhistas;
• Orientação a fim de reduzir o Risco de Ambiente do Traba-

lho (RAT) e o Fator Acidentário de Prevenção (FAP);
• Orientações sobre o Laudo Técnico das Condições Ambien-

tais do Trabalho (LTCAT), Comunicação de Acidente de Traba-
lho (CAT), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), dentre outros.

Em caso de dúvidas, consulte um advogado ou advogada 
especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista Empresa-
rial.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Divulgação

July foi resgatada em 
um bairro da zona rural. É 
uma cachorra de porte mé-
dio, extremamente dócil 
e carinhosa. Tem aproxi-
madamente dois anos e se 
dá bem com outros cães. 
Mais informações pelo 
(15)99739-3002 ou acesse 
miaujude.com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Mayra Karolina Roberto,
advogada especialista 

em Compliance e 
Trabalhista Empresarial

(OAB/SP 448.290)

Geruza Flávia dos 
Santos, advogada 

especialista em Direito 
Previdenciário

(OAB/SP 266.012)
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Anderson Almeida e Matheus Melo 
conquistam medalhas em competição

Time Runner e Ecort organizam o 1º Treinão 
do Quioscão com saída do Jardim da Serra

JIU-JÍTSU ATLETISMO

Anderson Cláudio de Al-
meida e Matheus Belomo Melo,  
atletas da Academia Geraldo 
Melo Jiu-jitsu, pela Equipe 
Felipe Vidal, participaram da 
competição  de jiu-jítsu (BJJ 
Campinas) em Araçariguama 
no sábado, 20 de fevereiro.

Representando Cerquilho, 
Anderson Cláudio de Almeida 
consagrou-se campeão na sua 
categoria Pesado Master 2 (fai-
xa marrom). Já Matheus con-
quistou o 1º lugar pela catego-
ria Médio Adulto (faixa azul) e 
pela categoria Absoluto.

Liderados pelo professor 
Carlos Baltazar Fernandes e 
por Geraldo Melo, eles agra-
decem o apoio da Equipe Feli-
pe Vidal, aos familiares e aos 
amigos e, principalmente, aos 
patrocinadores: Prefeitura de 
Cerquilho, através da Secre-
taria de Esportes, Turismo e 

Lazer (Setul); Farmácia Lupa, 
de Indaiatuba; Mil Cópias Ce-
lulares, de Tatuí; Pharmapele; 
Perfect Sharpe Gym; Gomes 
Locação de Ferramentas; Casa 

de Carnes Boi Preto; Auto Me-
cânica Chinaqui; Mercado Galo 
de Ouro; Mr. Shirt; Central de 
Esportes Regional TV Faster; e 
jornal Nossa Folha.

As equipes Time Runner e 
os Corredores de Rua de Tietê 
(Ecort) realizarão no domingo, 
14 de março, a partir das 7 ho-
ras, o 1º Treinão do Quioscão.

De acordo com os organi-
zadores, o percurso pelas ruas 

da cidade será de 8,7 km para 
a corrida e de 4 km para a ca-
minhada. 

Aberta para atletas de Tie-
tê e região, a largada ocorrerá 
no quiosque do bairro Jardim 
da Serra, em frente à academia 

pública.
Vale registrar que no do-

mingo, 28 de fevereiro, a Ecort 
realizou seu 56º Treinão e 
contou com a participação de 
atletas de Tietê e de cidades 
vizinhas.

Além disso, a meio de rede sonha com o dia que todas as crianças e jovens possam desfrutar dos benefícios de uma modalidade esportiva

Giulia Amorim espera que o Brasil valorize o esporte

Para Guilherme, ser dedicado é o seu maior desafio neste esporte

Nesta semana, o jornal 
Nossa Folha prossegue com 
a série de entrevistas com as 
atletas do voleibol da cidade 
de Tietê, treinadas por Gera 
Foltran.

Por ordem de sorteio, a tri-
gésima primeira entrevistada é 
Giulia Amorim Almeida. Nasci-
da em 17 de julho de 2003, em 
Tietê, é filha de Uilza Amorim 
Queiroz e de André Roberto 
de Almeida e irmã da Maria 
Clara Amorim Almeida.

Estuda no Colégio Objetivo 
e atua como meio de rede da 
categoria Infantil. Tem como 
ídolos do voleibol: Bernardi-
nho, Thaís Menezes, Giba e 
Sheilla.

Entre os títulos conquista-
dos estão:

2015 - campeã da 23ª Copa 
Regional Série Ouro (Sub-13) e 
vice-campeã do Campeonato 
Estadual (Sub-13);

2016 - vice-campeã da 24ª 
Copa Regional Série Ouro (Sub-
14);

2017 - vice-campeã da 25ª 
Copa Regional Série Ouro (Sub-

15);
2018 - vice-campeã da 26ª 

Copa Regional da Série Prata 
(Sub-17).

NOSSA FOLHA - Defina-se 
como atleta em uma frase?

GIULIA - A minha definição 
em uma única frase é: “Não de-
sista dos seus objetivos”.

NOSSA FOLHA - Quando 
começou no voleibol? Teve 
influência de alguém?

GIULIA - Comecei a trei-
nar no início do ano de 2014. 
Tive a influência de algumas 
amigas e de familiares, que me 
incentivavam a praticar esse 
esporte.

NOSSA FOLHA - Uma qua-
lidade que é necessária para 
ser atleta do voleibol?

GIULIA - Na verdade, en-
tendo que são duas as qualida-
es essenciais: ser persistente e 
saber trabalhar em equipe.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz das quadras?

GIULIA - A vibração e a 
emoção sentidas em cada pon-
to. Além disso, a satisfação em 
realizar em quadra as jogadas 
treinadas que, anteriormente, 
tínhamos dificuldade, também 
é uma lembrança feliz.

NOSSA FOLHA - Um mo-
mento desanimador nas qua-
dras?

GIULIA - Um momento 
desanimador se dá quando 
o time não está em sintonia. 
Também ocorre em situações 

em que não jogamos com a 
qualidade real do time.

NOSSA FOLHA - Qual a im-
portância do professor Gera 
Foltran?

GIULIA - Como técnico, 
seus ensinamentos e conheci-
mentos são essenciais. É assim 
que crescemos nesse esporte. 
Além de oferecer toda essa 
orientação, Gera sempre foi 
um pai para todas nós, nos 
instruindo por meio de valo-
res preciosos, que vamos levar 
para a vida toda.

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

GIULIA - Meu maior adver-
sãrio são meus pensamentos.

NOSSA FOLHA - O que é 
preciso para ser uma estrela 
do voleibol?

GIULIA - É primordial dis-
ciplina, treinos contínuos, hu-
mildade,conhecimentos sobre 
seus erros e força de vontade.

NOSSA FOLHA - O que tem 

aprendido com a pandemia?
GIULIA - Este momento em 

que vivemos, me ensina a es-
cutar mais as pessoas ao meu 
redor, a ser mais empática 
com o próximo, a saber lidar 
com situações que requerem 
mais paciência da minha par-
te. Além de tudo, ensina viver 
amando e demonstrando cari-
nho às pessoas, principalmen-
te aos meus familiares.

NOSSA FOLHA - Para en-
cerrar, qual é o seu maior so-
nho?

GIULIA - Considerando o 
esporte e o nosso País, meu 
maior sonho é que o Brasil 
ainda dê o devido valor às mo-
dalidades esportivas que, infe-
lizmente, não possuem o des-
taque necessário. Além disso, 
que todas as crianças e jovens 
possam desfrutar da prática 
do esporte, o qual estabiliza 
diversas mudanças positivas 
na vida destes. E, acima de 
tudo, meu maior sonho é que 
a humanidade seja mais empá-
tica e menos egocêntrica.

Guilherme Bonatti Isac é 
o vigésimo sexto entrevistado 
do jornal Nossa Folha na série 
especial dedicada aos atletas 
do handebol, comandados pe-
los treinadores Fábio Vidotto 
Beloto e Gustavo Prado.

Nascido em 23 de agosto 
de 2007, este tieteense é o 
filho de Miguel Portela Isac 
e de Silvana Bonatti e estuda 
na Emeb “Professora Lyria de 
Toledo Pasquali”.

Como ponta-esquerda ou 
central da categoria Infantil 
Masculino, já tem os seguin-
tes títulos:

2018 - campeão na Liga de 
Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) pela categoria 
Mirim;

2019 - campeão na Liga de 
Handebol do Estado de São 

Paulo (Lhesp) pela categoria 
Mirim, sendo escolhido o me-
lhor atleta do campeonato.

NOSSA FOLHA - Enquan-
to atleta, como você se defi-
ne?

GUILHERME - Eu me de-
fino como um atleta rápido, 
sempre bem posicionado na 
função de ponta e meia, além 
de dedicado ao time.

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

GUILHERME - Na época, 
eu tinha parado de fazer na-
tação porque queria fazer 
outro esporte. Daí um amigo 
meu me falou que ele fazia 
handebol e que era muito 
legal. Assim, eu comecei no 

Handebol de Tietê.
NOSSA FOLHA - O que 

você mais ama e mais odeia 
quando está nas quadras?

GUILHERME - O que eu 
mais amo é quando eu ou a 
equipe faz um gol. Já o que 
eu mais odeio é quando a 
equipe toma gol ou quando 
alguém se machuca.

NOSSA FOLHA - Quais 
são os maiores desafios pes-
soais neste esporte?

GUILHERME - Por ser um 
esporte de muita rapidez, 
o desafio é conseguir atuar 
com a maior dedicação pos-
sível.

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância dos treinadores 
Fábio e Gustavo?

GUILHERME - Sem os trei-
nadores Fábio e Gustavo nos 
não íamos conseguir obter tí-
tulo algum, pois é o conheci-
mento deles que abre o cami-
nho para alcançarmos estes 
objetivos.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol 
lhe proporcionou?

GUILHERME - A de conhe-
cer melhor este esporte.

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

GUILHERME - Espero que 
tudo volte ao normal logo 
para que os treinos e os jogos 
sejam retomados e, assim, a 
torcida venha nos incentivar.

Giulia Amorim é filha de Uilza e André 
e estuda no colégio Objetivo

Guilherme Bonatti é ponta-esquerda ou 
central da categoria Infantil

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

VOLEIBOL

HANDEBOL

Matheus e Anderson vencem em Araçariguama

Divulgação Arquivo Ecort



Sexta-feira, 5 de março de 2021 7jornalnossafolha.com.br

  

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo pessoal

Tieteense nascido, em 25 
de fevereiro de 1967, pelas 
mãos do dr. Álvaro Ozório 
de Lima, dr. Rodolfo Paludeto 
Santarossa é um conceituado 
ginecologista e obstetra. O fi-
lho único de José Santarossa 
e de Francisca Paludeto San-
tarossa, fez a Pré-escola e o

Ensino Fundamental na Esco-
la “Carlina Alves Lima”. Já o 
Ensino Médio foi no Colégio 
Salesiano “Dom Bosco”, em Pi-
racicaba. 

Formado em Medicina pela 
USP São Paulo, realizou a Re-
sidência Médica em Ginecolo-
gia e Obstetrícia no Hospital 
das Clínicas na Faculdade de 
Medicina da USP. Hoje, detém 
o título de especialista em Gi-
necologia e Obstetrícia, além 
do título de especialista em Ul-
trassonografia em Ginecologia 
e Obstetrícia, assim como atua 
como especialista em Medicina 
do Trabalho.

Este ilustre palmeirense vi-
veu sua infância na rua Narbal 
Fontes, na localidade que divi-
de o Centro, a Vila Justina e a 
Brasilinha. Na adolescência, jo-
gou futebol pelo Comercial Fu-
tebol Clube, além de basquete 
na escola Carlina e vôlei no 
Tietê Esportiva Clube (TEC). 

Como registro do período 
como atleta mirim, o jornal 
Nossa Folha trouxe a foto 
da equipe do Fluminense em 
competição realizada em 1975 
no Clube do Regetas.

Nesta época, dr. Rodolfo já 

ajudava os pais no atendimen-
to na Relojoaria Santa Rossa, 
localizada na rua Pelegrino 
Bacili. 

Dr. Rodolfo sempre foi 
considerado um bom aluno, 
tendo como escolha estudar. 
Quando pequeno, nunca lar-
gou os esportes, mas apren-
deu bem cedo que a responsa-
bilidade com os estudos vinha 
em primeiro lugar. Para tanto, 
também teve uma formação 
religiosa marcante, frequen-
tando regularmente as missas 
na companhia dos pais. 

Dr. Rodolfo sempre quis 
ser médico e, por essa razão, 
buscou se empenhar ao máxi-
mo para alcançar seu objetivo 
e conseguiu.

Hoje, casado com Daniela 
Cancian Paulin Santarossa e 
pai do Rodrigo e do Renato, 
atende em seu consultório ins-
talado em Tietê e, ainda, tra-
balha na Santa Casa local na 
missão de cuidar da saúde da 
mulher e de trazer ao mundo 
novas vidas.

PIADINHA DA SEMANA 
- Joãozinho chega a escola e, 
ao entrar para a aula de Por-
tuguês, a professora já per-

gunta:
-“Joãozinho, arroz é com S 

ou Z?”
Joãozinho responde:

-“Aqui na escola eu não sei, 
mas em casa é com feijão.”

Dr. Rodolfo Santarossa 
é um conceituado 

ginecologista e obstetra

EQUIPE FLUMINENSE EM 1975 NO CLUBE REGATAS
Em pé: Aguinaldo Biscaro, dr. Rodolfo, Ari de Paula, Marcos e Pedro Paulo 

Agachados: Fábio Gardenal, Renato, Fernando e Márcio

A quarta rodada da 1ª 
Copa Associação Atlética Boi-
tuvense de Futebol Amador 
Regional ocorreu no domin-
go, 28 de fevereiro, no campo 
da Associação Atlética Boitu-
vense, em Boituva.

Sob organização de Ral-
ph Soccer e com árbitros da 
T.A. Arbitragem, o amador 
regional é composto por 12 
equipes, divididas em três 
grupos.

Grupo A: Grêmio Paulista 
(Laranjal Paulista), Os Meni-

nos (Iperó), Tubarão (Cerqui-
lho) e Força Jovem (Tatuí).

Grupo B: Juventude (La-
ranjal Paulista), Maristelense 
(Maristela), Az de Ouro (Ta-
tuí) e Canabrava (Iperó).

Grupo C: Union (Boituva), 
Rei do Açaí/Sportbrasil (Cer-
quilho), Atlético The Blacks 
(Laranjal Paulista) e Quatro 
Ases (Iperó).

No primeiro jogo, o Força 
Jovem e Os Meninos empa-
taram por 1 a 1. Nas penali-
dades, o Força Jovem venceu 

pelo placar de 3 a 2 e ganhou 
o ponto extra.

Na segunda partida, hou-
ve mais um empate por 1 a 1 
entre Tubarão e Grêmio Pau-
lista. Pelas cobranças de pê-
naltis, o Tubarão venceu por 
6 a 5 e garantiu o ponto extra.

Neste domingo, 7 de mar-
ço, haverá a quinta rodada no 
estádio da Boituvense.

8h45 - Canabrava x
Maristelense 

10h45 - Az de Ouro x
Juventude

Empates marcam a quarta rodada pelo Grupo A
AMADOR REGIONAL

Foto 1 - Com o empate, 
o time do Tubarões, 

da cidade de Cerquilho, 
ganhou ponto extra

Foto 2 - Já o Grêmio 
Paulista, de Laranjal 
Paulista, perdeu o 

ponto extra

Foto 3 - A arbitragem foi 
formada por Francisco 

Moura, Sebastião 
Nascimento, Diogo Alves 

e Rodrigo Bernardes

Fotos divulgação

Ficam convocados os trabalhadores rurais, associados ou 
não, representados, estatutariamente, por este Sindicato, a 
reunirem-se, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
na forma do artigo 612 da CLT e nas disposições atinentes, 
na sede do sindicato, na próxima terça, 16 de março de 2021, 
às 18h30, em primeira convocação ou por falta de “Quórum”, 
às 19 horas, em segunda convocação, em sua sede social, sito 
à praça dr. J. A. Corrêa, 45, no Centro, neste município, para 
deliberar sobre a seguinte

 ORDEM DO DIA:
1º) Leitura, discussão e deliberação da ata da Assembleia 

anterior;
2º) Deliberar sobre as reivindicações econômicas e sociais 

para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva de Tra-
balho ou eventual instauração de Dissídio Coletivo para o Se-
tor da Cultura Diversificada e Pecuária;

3º) Autorizar a Diretoria do Sindicato a negociar com a 
classe patronal, outorgando-lhe poderes especiais, para fir-
mar ACORDOS e/ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
ou a instaurar eventual DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 
para o respectivo setor para vigorar aos integrantes da base 
territorial desta entidade. As deliberações serão tomadas es-
tatutariamente.

Tietê, 3 de março de 2021
José Carlos Pizol - presidente do STR de Tietê

“Lembramos que, diante da pandemia vivida no País, para 
evitar a disseminação do novo coronavírus e em atendimento 
às orientações da OMS e decretos governamentais, durante a 
realização da Assembleia Geral, serão tomadas todas as me-
didas de segurança e higienização para se evitar o contágio. É 
imprescindível que TODOS UTILIZEM MÁSCARAS”.

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DE TIETÊ E REGIÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Sindicato oferece curso 
gratuito de alfabetização

TRABALHADORES RURAIS

O Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Tietê, por 
meio do presidente José Car-
los Pizol, informou que está 
com vagas abertas para o cur-
so gratuito de Alfabetização 
para Trabalhadores Rurais, em 
parceria com o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural 
(Senar). 

Cabe ressaltar que esta ca-
pacitação terá material didáti-
co disponibilizado para todos 
os alunos inscritos, que deve-
rão aderir ao curso até a pró-
xima sexta, 12 de março, uma 
vez que o programa está com 
início previsto para 5 de abril 

e término no mês de outubro 
deste ano. 

Ainda segundo divulgado, 
as aulas ocorrerão de segunda 
a quinta, no horário das 19 às 
21h30, sendo que as vagas es-
tão limitadas devido à pande-
mia da covid-19. Vale destacar 
que as normas sanitárias serão 
respeitadas por todo período 
de aulas. 

As inscrições podem ser 
realizadas pelos telefones 
(15)99840-7736 (WhatsApp) 
ou (15)3282-1435 e também 
pessoalmente, na praça José 
Augusto Corrêa, 45, no Centro, 
próximo ao Paço Municipal.

Divulgação

Curso gratuito
de alfabetização

Capacitação terá também material didático 
para todos os alunos inscritos, que deverão ade-
rir ao curso até a próxima sexta, 12 de março

CONDOMÍNIO CHÁCARAS ÁGUA SANTA
CNPJ/NF 50.798.842/0001-09

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma da legislação vigente, o Síndico do CONDOMÍ-
NIO CHÁCARAS ÁGUA SANTA, no uso das atribuições que 
lhe confere e tendo em vista que a assembleia convocada para 
este domingo, 07/03/2021, não poderá ser realizada devido à 
Fase Vermelha do Plano São Paulo para combate a pandemia 
da covid-19. Assim, resolve prorrogar a assembleia e convo-
car os senhores condôminos para a ASSEMBLEIA GERAL OR-
DINÁRIA a ser realizada nas dependências do Condomínio, 
na Chácara Juti, no dominho, 11 de ABRIL de 2021, às 8h30, 
em primeira convocação com, no mínimo 2/3 dos condômi-
nos presentes, e, às 9 horas, em segunda convocação, com 
qualquer número de condôminos presentes, para analisarem 
e deliberarem, após a instalação da Mesa Diretora, sobre as 
seguintes ordens do dia:

1ª- Prestação de contas referente ao exercício de 2020.
2ª- Previsão Orçamentária para o exercício de 2021, incluin-

do a reforma da caixa de água que abastece o condomínio;
Conforme determina a legislação aplicada a matéria que 

rege os condomínios constituídos, bem como a Convenção 
do Condomínio Chácaras Água Santa, o condômino poderá 
fazer-se representar por procurador nomeado para tais fins,  
correspondendo um voto para cada lote. Não poderão votar e 
nem ser votados, os condôminos que não estejam em dia com 
o pagamento das quotas condominiais referentes ao lote que é 
proprietário, locatário ou responsável financeiro.

Respeitada a legislação que instituiu o Plano São Paulo de 
combate a covid-19, caso na data de realização da assembleia 
o local encontrar-se em Fase Vermelha a assembleia não será 
realizada e será devidamente reagendada.

Tietê, 5 de março de 2021

Ibrahim Carlos Fleury de Toledo
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Vino di Vita - 15 anos com o melhor sabor para sua vida.

Serão 27 vagas para toda a Região Metropolitana de Sorocaba direcionadas a estudantes, artistas, pesquisadores e demais interessados 

FORMATO ONLINE

Workshop abre inscrições para artistas e estudantes

Idealizado pelo ator e di-
retor, Robson Catalunha, o 
Workshop Corpos Híbridos 
tem como objetivo oferecer 
aos artistas de Tietê e região 
um toque de inspiração para 
incentivar produções capazes 
de borrar as fronteiras entre 
as esferas artísticas. Desse 
modo, muitas produções po-
dem retomar o seu desenvol-
vimento e, até mesmo, au-
mentar a relevância durante 
este período vivido. 

“Reclusos, muitos artistas 
do teatro criaram, adaptaram 
e se apresentaram em plata-
formas virtuais. Há quem de-
fina o teatro como o território 
do encontro com os especta-
dores em tempo real, não con-
siderando a possibilidade de 
experiências digitais”, escla-
receu Robson Catalunha. “Por 
outro lado, também é possível 
encarar essa interação como 
algo artisticamente digno, tal-
vez ficando em uma zona en-
tre o teatro real e a experiên-
cia cinematográfica, ou seja, 
algo híbrido e que pode ser a 
solução para muitos intérpre-
tes”, reconheceu o idealizador 
desta iniciativa. 

Na busca por oferecer 
uma resposta a todo esse 
momento de instabilidade, o 
Workshop Corpos Híbridos foi 
desenvolvido para compar-
tilhar com os participantes 
processos de criação capazes 
de se enquadrar em formatos 
híbridos. Dividida em quatro 

dias, a formação visa apresen-
tar e conceituar trabalhos do 
gênero, compreender as moti-
vações e concepções, estudar 
propostas de figuras levanta-
das pelos participantes, além 
de desenvolver personagens e 
apresentar um pequeno pro-
jeto autoral. 

“Em alguns encontros, nós 
vamos desenvolver a questão 
teórica, prática e ainda finali-
zar com um experimento indi-
vidual. Vamos abrir 27 vagas 
para toda a Região Metropoli-
tana de Sorocaba e esperamos 
reunir estudantes da rede pú-
blica, artistas, pesquisadores 
e demais interessados”, des-
tacou Robson Catalunha.

Segundo cronograma di-
vulgado, estes encontros se-
rão todos virtuais e ocorre-
rão entre os dias 15 e 18 de 
março, no horário das 19 às 
21 horas. Para participar, os 
artistas precisam ter idade a 
partir de 14 anos e formaliza-
rem a inscrição via formulário 
disponível nas redes sociais 
pelo facebook.com/auapro-
ducoes ou pelo instagram.
com/auaproducoes. As ins-
crições podem ser feitas até 
quarta, 10 de março, e a divul-
gação dos escolhidos será na 
sexta, 12 de março.

 “Pretendemos criar es-
tratégias e modos de reor-
ganizar, descrever, pensar e 
apresentar as experiências do 
teatro e audiovisual”, revelou 
Catalunha. “O artista precisa 

estar em constante evolução, 
compreendendo as nuances 
ao seu redor para oferecer um 
produto que dialogue com 
esse cenário”, afirmou Rob-
son Catalunha. 

O workshop Corpos Hí-
bridos faz parte do projeto 
O Híbrido, contemplado pelo 
Edital Proac Expresso Lei Al-
dir Blanc 36/2020, por meio 
da “Produção e Temporada 

de Espetáculo de Teatro com 
Apresentação Online” promo-
vido pelo Governo do Estado 
de São Paulo, através da Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa.

Ainda segundo divulgado 
pelo idealizador Robson Cata-
lunha, todas as dúvidas a res-
peito desta iniciativa devem 
ser enviadas para o e-mail: 
aua.producoes@gmail.com.

Divulgação

Iniciativa faz parte do projeto O Híbrido, contemplado 
pelo Edital Proac Expresso Lei Aldir Blanc 

Aniversário de Tietê e Dia das
Mulheres é para celebrar em casa.

TODOS os Vinhos, Espumantes, Destilados 
e Cervejas com 17% de desconto,
pagando em débito, dinheiro ou pix.

Aproveite!

FIM DE SEMANA

Abertas vagas para cursos 
de qualificação

NOVOTEC EXPRESSO

O Governo de São Paulo, 
por meio da Secretaria Estadu-
al de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência e Tecnologia, em 
parceria com a Secretaria Esta-
dual de Educação, abriu 8.355 
vagas para 21 cursos gratuitos 
de qualificação profissional do 
programa Novotec Expresso, 
com apoio das Escolas Estadu-
ais de Ensino Técnico (Etecs) e 
das Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) do Centro Paula Sou-
za. 

As inscrições já estão aber-
tas e devem ser realizadas até 
9 de março pelo site novotec.
sp.gov.br. Conforme divulga-
do, as aulas têm previsão de 
início para 22 de março deste 
ano. 

O Novotec Expresso é uma 
das modalidades que disponi-
biliza cursos de qualificação 
profissional a jovens de até 24 
anos, com duração de 120 ho-
ras, em parceria com escolas 
técnicas ou instituições tecno-
lógicas de Ensino Superior. 

Seguindo os protocolos sa-
nitários, no primeiro semestre 
de 2021, a modalidade será 
semipresencial e terá aulas re-
motas na plataforma Microsoft 
Teams, além de encontros pre-
senciais na unidade de ensino 

escolhida durante a inscrição.
São 21 cursos desenvolvi-

dos para atender as demandas 
atuais do mercado de traba-
lho: Ajudante de Logística, De-
sign de Moda, Marketing Digi-
tal e Vendas em Redes Sociais, 
Auxiliar de Vendas, Design de 
Plataformas Digitais e Experi-
ência do Usuário, Montagem 
e Manutenção de Microcom-
putadores, Computação em 
Nuvem, Edição de Vídeo para 
YouTube, Programação Básica 
para Android, Comunicação e 
Projeto de Vida para o Merca-
do de Trabalho, Excel Aplicado 
à Área Administrativa, Progra-
mação de Sistemas Embarca-
dos (Arduíno), Criação de Sites 
e Plataformas Digitais, Gestão 
de Pequenos Negócios, Rotinas 
de Recursos Humanos, Dese-
nho no AutoCAD, Introdução 
a Banco de Dados, Segurança 
Cibernética Fundamental, In-
trodução ao Desenvolvimento 
em Java, Jogos Digitais e Téc-
nicas de Atendimento.

Vale destacar que o Novo-
tec Expresso não possui pro-
cesso seletivo, sendo que jo-
vens entre 14 e 24 anos, com 
Ensino Fundamental comple-
to, estão aptos a se candidatar 
para uma vaga.
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ANIVERSARIANTES

Rodrigo Piovezan 
Siqueira aniversariou 

na terça, 2 de março, ao 
lado dos pais Ricardo e 

Tina e da irmã Sara

Matheus Piloto Negrão 
rasga folhinha nesta
sexta, 5 de março, ao 
lado dos pais Nando e 
Stela e da irmã Sophia

Adélcio Pietrobon 
brinda novo ano neste 
sábado, 6 de março, na 
companhia da esposa 
Juliane, do filho Enrico 

e familiares

A família e os amigos de 
Cerquilho cumprimentam 

Célia Gaiotto por mais 
um ano de vida nesta 

sexta, 5 de março

Silvia Regina Romani 
brinda aniversário nesta 
sexta, 5 de março, junto 

do marido Milton, das 
filhas e da neta Malu

Beatriz Bonadia 
apaga velinhas neste 
sábado, 6 de março, e 

recebe os parabéns dos 
pais Rogério e Denise 

e da irmã Júlia

Marcelo Moraes vai 
receber as felicitações 
dos familiares e dos 

amigos de Tietê nesta
sexta, 5 de março

Os pais José Augusto 
e Silvana e o irmão 

Thales parabenizaram 
Thalia Landucci pelo 

aniversário hoje, dia 5

Bolo deste sábado, 
6 de março, será para 
Marcela Rapete Pizol, 
que comemora a nova 
idade na companhia 

de toda a família

Bruna Coan de Luca 
troca de idade nesta 
sexta, dia 5, junto do 

namorado Eric Crozatti 
e dos familiares

Renata Corrêa comemora 
mais um ano de vida 
hoje, 5 de março, na 

companhia do marido, 
das filhas e da família

Affonso Bettini 
vai mudar de idade 
neste sábado, 6 de 

março, junto da esposa 
Irene, dos filhos e de 

toda a família

Lazinho Guitte completa 
80 anos hoje, dia 5, na 
companhia da esposa 

Ivone, dos filhos César 
e Ferruge e do neto

Simone Biscaro vira o 
calendário nesta sexta, 

5 de março, junto do 
marido Gabemar e das 

filhas Júlia e Laura

O marido Camilo e os 
familiares mandam 

beijos e abraços para
Claudia Caldana, que 

festeja aniversário neste 
sábado, 6 de março

Marcelo Zamuner
assoprou velinhas na 
quarta, dia 3, com a 

esposa Érica, os filhos 
Marcelo e Maria e os pais

Bolo de hoje, 5 de março, 
será para Zezé Lara, que 

recebe as felicitações 
especiais dos familiares 

e dos amigos

Roberto Uliana celebra 
mais um ano de vida 
neste sábado, 6 de 

março, ao lado da esposa 
Olga, das filhas, dos 
genros e dos netos
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ANIVERSARIANTES

Samuel Ribeiro Thomé 
assopra velinhas neste 

sábado, 6 de março, 
junto dos pais Diego e 

Sabrina e do irmão 

Benedito Antonio da 
Silveira aniversaria neste 

domingo, 7 de março, 
com a esposa Paulina e 

as filhas Valéria e Regina

Carla Diogo celebra mais 
um ano de vida neste 
domingo, 7 de março, 
e brinda a data com o 

marido e os filhos

Edenilson Foltram (Tia) 
muda de idade neste 
domingo, 7, e recebe 
o carinho da esposa 

Patrícia e do filho Ale

Eliana Peev rasga 
folhinha neste domingo, 

7 de março, com as 
filhas, os netos, os 

genros e os familiares

Elizane Brisotti assopra 
velinhas neste domingo, 
7 de março, ao lado do 

marido Genésio, do filho 
Gabriel e da família

Guilherme Seaca 
festeja nova idade neste 

domingo, 7 de março, 
junto dos pais Seaca e 
Lucimara e familiares

O marido Rogério e o 
filho Rafael felicitam 

Mariana Bertola Colodeti 
pelo aniversário neste 
domingo, 7 de março

Mariana Daroz vai 
rasgar folhinha neste 
domingo, 7 de março, 
ao lado do namorado 

Bruno e dos familiares

Marlene Guiraldi brinda 
mais um ano de vida 
neste domingo, 7 de 

março, na companhia do 
marido Pedro e dos filhos 

Nayara Viudes irá 
aniversariar neste 

domingo, 7 de março, 
com a filha Ana Luiza, o 

namorado e a família

Dr. Plínio Moura Campos 
brinda nova idade neste 
domingo, 7 de março, 
junto da filha Isabella 

e dos familiares

Sandra Marson rasga 
folhinha neste domingo, 
7 de março, ao lado do 
marido, dos filhos, do 

genro e do netinho

Selma Fré Vidotto 
recebe os parabéns do 
marido Marcos e dos 

filhos Marquinhos, Caio e 
Bruno no domingo, dia 7

Valéria Pacheco rasga 
folhinha neste domingo, 

7 de março, e ganha 
o carinho do marido 

Marcelo e dos familiares

A namorada Adriana e 
a família parabenizam 

Adriano Franco Santana 
pela nova idade nesta 
segunda, 8 de março

Maria Angélica Biagioni 
será festejada pelo 
marido Paulo, pelas 

filhas Paula e Bruna e 
genros na segunda, dia 8

Arnaldo Rodrigues vai 
assoprar velinhas nesta 
segunda, 8 de março, na 
companhia dos filhos e

de toda a família

Débora Tezoto festeja 
nova idade na segunda, 

8 de março, com o 
marido Juca e as filhas 
Beatriz e Bianca Maria

Jaqueline Gaiotto 
aniversaria na segunda, 
8 de março, ao lado do 

marido Márcio, dos 
filhos e toda a família

Luiz Francisco Pasin 
Pereira completa 13 

anos na segunda, dia 8, 
e recebe os parabéns 

dos pais e dos familiares

Natália da Silva Sandei 
completa mais um ano 
nesta segunda, dia 8, 

com o marido Murilo, os 
pais e toda a família

Natália França Vaghetti 
assopra velinhas nesta 
segunda, 8 de março, 
ao lado do namorado 

Sandro e dos familiares

Nelson Stefani recebe os 
parabéns da esposa Filó, 
do filho Fábio, da nora 
Damana e da família 
nesta segunda, dia 8

Paulo Cesar Rodrigues 
vai comemorar nova 
idade com a esposa 

Juliane e os filhos Enzo e 
Luiza na segunda, dia 8

Tatiane Assumpção será 
festejada pelo marido 

Celso Sabadim, pelo filho 
Enrico e família nesta 
segunda, 8 de março

Bolo da terça, dia 9, 
será para Anderson 

Arthur, que brinda a data 
com a filha Victória e os 

pais Sônia e Fião

Antonia Fernandes 
(Nete) rasga folhinha 
na terça, 9 de março, 

ao lado do marido Tita 
Manoel e familiares

Eliana Ferreira Persone 
vai mudar de idade na 
terça, 9 de março, na 
companhia do marido 

Tony, dos filhos e netos

Flávia Scudeler Silva 
aniversaria na terça, 
dia 9, junto dos pais 

Aguinaldo e Sirley e do 
namorado Augusto

Marthinha Alves Lima vai 
receber os parabéns do 
marido, dos filhos e de 
toda a família na terça, 

9 de março

A mãe Cota, o filho, os 
irmãos e as sobrinhas

parabenizam Neto 
Massarico na próxima 

terça, 9 de março

Patrícia Bertola Gaiotto 
brinda nova idade com 
o marido Danilo, a filha 

Alice e familiares na 
terça, 9 de março

Bolo da terça, dia 9, 
será para Valdeli Moro 

Polezer, que vai festejar 
o aniversário com o 

marido Geraldo

Vanderlei Marcon 
comemora nova idade 

na terça, 9 de março, na 
companhia da esposa 

Helena e das filhas

A esposa Sandra, a filha 
Ana Laura e os amigos 
parabenizam Antonio 
Massarani Sutilo na 
quarta, 10 de março

Arnaldo Carvalho festeja 
mais um ano de vida na 
quarta, dia 10, junto da 
esposa Cristina Mathias 

e de toda a família

Brinde da quarta, 
10 de março, será para 

Fabiana Santos, que 
festeja a data com o 
namorado Leandro

Gê Fré assopra velinhas 
na quarta, 10 de março, 
ao lado da esposa Sílvia, 
dos filhos, dos pais e de 

todos os familiares

Os pais Zezé e Marcelino, 
o irmão Luigi e família 
parabenizam Giovanni 
Brandolise na próxima 
quarta, 10 de março

Guilherme Amorim 
muda de idade na 

quarta, dia 10, junto 
da mãe Joviana, do pai 

Valdir e dos avós

O namorado Marcos, os 
familiares e os amigos 
parabenizam Letícia 
Alves Lima pela nova 

idade na quarta, dia 10
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Gabriela e Juliano

Tânia e Magrão

Maura e Luís Carlos

Victor e Caroline

Bernardo Pandolfi Pasquoto

BODAS

NASCIMENTO

Em Cerquilho, Tania Wa-
quim Suleiman Mello e Aveli-
no de Oliveira Mello (Magrão, 
ex-Makros) festejarão 37 
anos de casados na quarta, 
10 de março, junto dos filhos 
Sara e Alex, do neto Jorge e 
dos familiares. 

O jornal Nossa Folha pa-
rabeniza o casal pelas Bodas 
de Heliodoro!

Na saúde e na doença, na 
alegria e na tristeza, vocês 
seguem juntos e, nesta data, 
festejarão com a renovação 
dos votos de felicidade que 
fizeram perante Deus e que 
vêm honrando por todos es-
tes anos com muita determi-
nação e firmeza.

Em Tietê, Gabriela Lara 
Alexandre e Juliano Ferraz de 
Almeida (Bocão da Dex), pais 
de Lis Lara Ferraz, festejarão 
o segundo aniversário de ca-
samento na terça, 9 de mar-
ço, na companhia da filha e 
dos familiares. 

Os amigos Junior Pasquot-
to, Damana Rodrigues, Deni-
val de Lima e César Guitte, do 
jornal Nossa Folha, enviam 
os parabéns pelas Bodas de 
Topázio Azul!

Desejamos que esta união 
perdure por muitos anos e 
vocês continuem descobrin-
do um no outro motivos para 
caminharem lado a lado. Mais 
e mais felicidades sempre!

Em São Paulo, Victor Hugo 
Kishima Batista e Caroline Ga-
lavote completarão três anos 
de casados na quarta, 10 de 
março, e receberão os cumpri-
mentos dos familiares e dos 
amigos de Cerquilho. 

Todos do jornal Nossa Fo-
lha felicitam o casal pelas Bo-
das de Green Gold e desejam 
que mais anos de felicidade 
passem juntos. 

Desejam também que as 
bênçãos divinas nunca deixem 
de estar presentes no dia a dia 
do casal e, acima de tudo, que 
o amor, a lealdade  e a cum-
plicidade continuem sendo o 
alicerce desta feliz união ma-
trimonial.

Bernardo Pandolfi Pasquo-
to, filho de Mirella Pandolfi e 
de Paulo Henrique Pasquoto, 
nasceu na noite da segunda, 
1º de março, às 22h29, na 
Maternidade da Santa Casa 
de Misericórdia de Tietê, para 
alegria dos pais, dos avós 
maternos Cecília e Flavio dos 
Santos, dos avós paternos 
Cida e Roque Pasquoto e de 
toda a família.

Mirella e Paulo Henrique, 
que muitas bênçãos sejam 
derramadas na vida de vocês 
e que nunca faltem ao Bernar-
do beijos e abraços!

Em Tietê, Maura Molina 
Floriam e Luís Carlos Floriam 
comemorarão 31 anos de 
união matrimonial na quar-
ta, 10 de março, ao lado dos 
filhos Luís Carlos Floriam Ju-
nior e Juliana Molina Floriam,  
da neta Isabella e de toda a 
família. 

O pessoal do jornal Nossa 
Folha envia os cumprimentos 
pelas Bodas de Hiddenitta e 
é, com muita alegria, que pa-
rabeniza os dois por mais um 
ano de vida em conjunto. 

Saibam que aos nossos 
olhos e de todos aqueles que 
os conhecem, vocês são um 
exemplo e uma inspiração de 
casal.

Arquivo familiar
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ANIVERSARIANTES

Kely Almeida aniversaria 
na quarta, 10 de março, 

ao lado do marido 
Ricardo, do filho Junior 

e dos familiares

Lucas Cattai Veronezi 
completa seis anos na 

quarta, dia 10, junto dos 
pais Natalia e Fabio, do 
irmão Raul e da família

Michele Campos recebe 
os cumprimentos do 

marido, da filha e dos 
familiares na próxima 
quarta, 10 de março

O marido Altino, as filhas 
Bruna e Talita e família 
cumprimentam Solange 

Calegare pela nova idade 
na quarta, 10 de março

Vinícius Fré Thomé vai 
fazer 11 anos na quarta, 
10 de março, ao lado dos 
pais Roberto e Karine e 

do irmão Paulo

Bernadete Simão 
vai assoprar velinhas na 
quarta, 11 de março, e 
recebe todo o carinho 

dos familiares e amigos

O marido Lucas Salvador, 
o filho Igor e família 

parabenizaram Deborah 
Aline pela nova idade na 

quinta, 11 de março

Débora Gaiotto Nunes 
aniversaria na quinta, 

dia 11, e comemora com 
o marido André e as 
filhas Lara e Clara

Eduardo Businari troca 
de idade na quinta, 11 de 
março, junto da esposa 
Elaine, da mãe Sueli e 

dos familiares

Heloisa Camargo 
Marques dos Santos, 

filha de Mariana e 
Marcel, completa quatro 
anos na quinta, dia 11

A esposa Neide e as 
filhas Ana Luiza e 

Mariana parabenizam 
Márcio Biazoto Forlevize 
na quinta, 11 de março

Maurício Giovaneti 
assopra velinhas na 
quinta, 11 de março, 

na companhia da filha 
Chiara e dos familiares

Mayara Santiago Almeida 
recebe os cumprimentos 
do marido Diógenes e do 
filho Kayke na próxima 

quinta, 11 de março

Naninha Pereira Leite 
comemora aniversário 
com o filho Fábio, os
pais e familiares na 
quinta, 11 de março

Nara Bazelotto muda 
de idade na quinta, 11 
de março, ao lado do 

marido Adriano, da filha 
Lívia e dos familiares

O marido Luiz, os filhos 
Donald, Denice e Jessica 

e as netas felicitam 
Nice Marcon Chagas na 

quinta, 11 de março

Toninha Bufon Gaiotto 
aniversaria na quinta, 

dia 11, ao lado do marido 
Júlio, dos filhos Ieda e 
Guilherme e da família

Brinde da quinta, dia 11, 
será para Toninho Sousa 
Campos, que festeja com 

a esposa Ivonete e os 
filhos Neto e Bruno

BODAS

BODAS BODAS



Nesta semana, o município 
de Tietê ultrapassou a marca 
de 2.000 pessoas imunizadas, 
conforme atualização do Go-
verno do Estado de São Paulo, 
através do Vacinômetro. Até 
ontem, 4 de março, 2.682 pes-
soas tinham recebido as vaci-
nas contra a covid-19. 

Em seguida aparece o 
município de Cerquilho, que 
alcançou a marca de 1.807 
pessoas imunizadas; Laranjal 
Paulista, 1.771; e Jumirim, 154. 

Vale destacar que estas lo-
calidades têm vacinado com 
doses da CoronaVac e Oxford 
os profissionais da linha de 
frente e demais pessoas que 
trabalham na Saúde, bem 
como os idosos, que seguem a 
ordem da convocação dos gru-
pos de risco. 

Improtante ressaltar, ain-
da, que os números relacio-
nados a todos os municípios 
paulistas podem ser acessa-
dos no site vacinaja.sp.gov.br/
vacinometro. 

NOVA ETAPA - Em Tietê,   
por meio das redes sociais, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Medicina Preventiva, através 
da Vigilância Epidemiológica, 
comunicou que recebeu 550 
novas doses da vacina Astra-
-Zeneca destinadas a idosos 
acima dos 90 anos. 

Desse modo, hoje, 5 de 
março, enquanto durar o esto-
que de doses, haverá vacinação 
até as 14 horas, no ginásio de 
esportes “Acácio Ferraz”, para 
idosos acima dos 90 anos.  

Em razão disso, o plano de 
imunização seguirá o seguinte 
cronograma de datas e idades 
estabelecidas anteriormente.

Ainda segundo informou a 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Medicina Preventiva, caso o 
idoso tenha dificuldade de lo-
comoção, o acompanhante (de 
preferência apenas um) deverá 
descer do veículo para fazer o 
cadastro com os profissionais 
de Saúde e aguardar a vacina-
ção de dentro do carro. 

Em relação aos acamados 
acima de 90 anos, os seus fa-
miliares responsáveis devem 
ligar para a Unidade de Saúde 
do bairro para fazer o cadas-
tro da vacinação domiciliar. 

Mais informações sobre a 
imunização podem ser obtidas 
através do telefone (15)3285-
2181.

BOLETINS - A quantidade 
de vítimas fatais da covid-19 
não para de subir nos municí-
pios de Tietê e Cerquilho, se-
gundo consta na atualização 
do Boletim Epidemiológico 
divulgado nesta semana pelas 
Secretarias de Saúde.

Além dos óbitos, Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 

Paulista continuam em alta 
com o número de novos casos, 
com destaque para Cerquilho, 
cidade em que as mortes au-
mentaram preocupantemente 
nos últimos dias. 

Até esta sexta, 5 de março, 
Tietê registrava 1.510 casos da 
covid-19, 1.440 curados e 32 
em recuperação. A quantidade 
de mortes era de 36. 

Já Cerquilho acumulava 
2.706 casos de covid confir-
mados, 2.457 curados e 201 
em recuperação. O número de 
mortes chegou a 48.

Em Jumirim, os casos de 
covid-19 chegam a 215, com 
207 curados e duas mortes.

Já Laranjal Paulista regis-
trava 2.082 casos, com 1.782 
pessoas curadas, 284 em recu-
peração e 16 óbitos.

Também até esta sexta, 
o Estado de São Paulo tinha 
60.381 óbitos e 2.068.616 ca-
sos confirmados. Deste total, 
1.851.030 encontram-se recu-
perados e 204.817 tiveram alta 
médica.

De acordo com o Governo, 
no Estado, 76,7% dos leitos 
seguem ocupados. O número 
de pacientes internados é de 
17.269, sendo 9.601 em enfer-
maria e 7.668 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) dos 
hospitais paulistas.

Tietê ultrapassa a marca de 2.682 vacinados

INDICADOR PROFISSIONAL - CIRURGIÕES-DENTISTAS

DE 6 A 12
DE MARÇO

DROGAVENIDA - (15)3282-2041
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Doria reconhece atividades 
religiosas como essenciais

DECRETO

Na segunda, 1º de março, o 
governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), assinou um de-
creto reconhecendo as ativida-
des religiosas no Estado como 
serviço essencial.

“Esse é o decreto que reco-
nhece a essencialidade de to-
das as igrejas no Estado de São 
Paulo e o seu funcionamento, 
com a regularidade, obedeci-
dos os critérios sanitários e de 
proteção aos que dela partici-
pam. Esperança, fé e oração. 
Com vacinas, vamos vencer a 
covid”, disse Doria.

Contudo, na prática, o de-
creto apenas regulamenta o 
que já está previsto do Plano 
São Paulo, que permitia a rea-
lização de missas e cultos se-
guindo regras sanitárias e de 
distanciamento social na Fase 
Vermelha, a mais restritiva.

De acordo com o Gover-
no do Estado, as atividades 
religiosas devem seguir os 
seguintes critérios: todas as 
pessoas devem estar sentadas; 
horários devem ser espaça-
dos para evitar aglomeração 
na entrada e saída; assegurar 
ventilação adequada do local 
de realização da celebração 
religiosa, mantendo todas as 
portas e janelas abertas o tem-
po todo; sempre que possível, 

eliminar rituais envolvendo 
toques e não compartilhan-
do objetos; nível de ocupação 
máxima no local deve ser de 
30%; obrigatoriedade de tirar 
a temperatura antes do ingres-
so no local; obrigatoriedade 
no fornecimento de álcool em 
gel; obrigatoriedade do uso de 
máscara durante todo o perío-
do de cerimônia, inclusive pe-
los celebrantes e assistentes; e 
distanciamento de 1,5 metro 
entre as pessoas.

RETOMADA DAS MISSSAS 
- Em Cerquilho, a Paróquia São 
José retomou as missas na 
igreja matriz do santo padro-
eiro e nas comunidades. 

Na matriz de São José, as 
celebrações ocorrem aos sába-
dos às 18 horas e, aos domin-
gos, às 7 e às 19 horas. A reti-
rada de senha é às quartas, das 
8 às 18 horas, na secretaria. 

Na comunidade Nossa Se-
nhora Aparecida, haverá mis-
sas aos domingos às 8h30, 
com retirada das senha às 
quartas, das 8 às 11 horas, na 
própria comunidade.

Na comunidade São Brás, 
as missas são realizadas aos 
domingos às 17 horas, com 
retirada de senha no domingo, 
das 9 às 11 horas, na própria 
comunidade.

De 6 a 19 de março, shoppings, galerias, academias, restaurantes, bares e comércios não poderão funcionar em todo o Estado de São Paulo

Medidas mais restritivas começam a valer amanhã

Todo o Estado de São Pau-
lo regrediu à Fase Vermelha 
do Plano São Paulo de Flexi-
bilização, a mais restritiva da 
quarentena, conforme anun-
ciado pelo governador João 
Doria (PSDB). A medida entra 
em vigor a partir da zero hora 
deste sábado, 6 de março, e 
deve permanecer até o dia 19 
deste mês. 

“Estamos à beira de um 
colapso da saúde. Portanto, 
exigem-se medidas coletivas 
e urgentes. Por este motivo, 
estamos reclassificando todo 
o Estado para a Fase Verme-
lha a partir de amanhã”, disse 
Doria.

Neste período, está autori-
zado apenas o funcionamento 
de setores da saúde, transpor-
te, imprensa, estabelecimen-
tos como padarias, mercados 
e farmácias, além de escolas e 

atividades religiosas, que fo-
ram incluídas na lista de ser-
viços essenciais por meio de 
decretos estaduais. Shoppin-
gs, galerias, academias, res-
taurantes, bares e comércios 
não poderão funcionar. “As 
escolas das redes públicas es-
tadual e municipal e da rede 
privada vão continuar aber-
tas, exatamente como estava 
previsto”, completou o gover-
nador.

A mudança na classifica-
ção do Estado ocorre para 
tentar conter o avanço da 
pandemia no País, após o Es-
tado de São Paulo bater recor-
de de mortos por covid-19, 
bem como de internados com 
a doença. A gestão estadual 
também antecipou para as 20 
horas o início do chamado to-
que de restrição. 

As novas determinações de endurecimento da quaren- tena atendem ao pedido do 

Centro de Contingência do 
Coronavírus e dos prefeitos, 
os quais pediram ações mais 
efetivas para reduzir a circu-
lação de pessoas.

ENFRENTAMENTO - Em 
videoconferência com 618 
prefeitos do Estado de São 
Paulo, na terça, 2 de março, o 
governador João Doria (PSDB) 
apresentou aos chefes do Po-
der Executivo destas localida-
des a situação real do cresci-
mento de casos, internações, 
necessidade de Unidades de 
Tratamento Intensivo (UTIs) e 
de registro de óbitos da pan-
demia da covid-19, na capital 
e interior, solicitando engaja-
mento aos gestores munici-
pais para que os sistemas pri-
vado e público de saúde não 
entrem em colapso.

O governador reforçou, 
ainda, que a situação atual na 

capital paulista e, principal-
mente, no interior, é alarman-
te e que o Estado e Prefeituras 
precisam de ações coorde-
nadas para preservar vidas 
e reduzir a pressão sobre a 
capacidade hospitalar do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e 
privados.

O prefeito de Tietê, Vlamir 
Sandei (PSDB), participou da 
reunião em companhia dos 
secretários municipais Paulo 
Luiz Fuza (Administração e 
Modernização), Everton Ricar-
do de Almeida Miguel (Finan-
ças), Sulleiman Schiavi Nicolo-
si (Governo e Coordenação), 
Pedro de Paludeto Pasin (Saú-
de e Medicina Preventiva) e 
Valter José Consorte (Negó-
cios Jurídicos), e avaliou todo 
o contexto, acreditando que 
medidas rígidas de restrição 
impactarão na vida de todos.

Divulgação Governo de SP

Fotos arquivo familiar

As novas determinações atendem ao pedido do 
Centro de Contingência do Coronavírus 

Agostinho Mariucio e Thereza Bibo Mariucio
já receberam as duas doses da imunização

VACINÔMETRO

FASE VERMELHA
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especial

Evento divulgado pela Prefeitura de Tietê será realizado no Recinto “Luiz Uliana” com shows, brinquedos e passeio de trenzinho

CONFIRA

Programação dos 179 anos será transmitida online

Desde segunda, 1º de mar-
ço, a Prefeitura de Tietê pro-
move a programação virtual 
para homenagear os 179 anos 
de emancipação político-admi-
nistrativa do município, a se-
rem comemorados no feriado 
desta segunda, 8 de março.

Segundo divulgou a Prefei-
tura, em razão da pandemia 
da covid-19, não haverá con-
dições de desenvolvimento 
de atividades com o público 
por conta de haver aglome-
ração, por isso, a programa-

ção especial será transmitida 
pelo canal TV Prefeitura de 
Tietê, no YouTube, através do 
link youtube.com/channel/
UCKbL4330LKahaQW1Oe-
dhWjQ.

Nesta sexta, 5 de março, 
em horário não divulgado, terá 
o Especial Itamar Assumpção.

Já a apresentação que iria 
ocorrer neste sábado, 6 de 
março, das 14 às 22 horas, 
por meio do Festival Todas as 
Tribos, acabou cancelado por 
conta da Fase Vermelha. De-

veriam se apresentar: Sil Mar-
tins, Grupo Dedução, Afonso 
Alves, Nó de Pimenta, Ricardo 
Oliver, Suellen Ferraz, Edmur 
Tauhyl, Marlon Santos, Hen-
rique & Thiago, Estação 015, 
Banda Bicho de Brejo, Luana 
Arcangeletti, Ney Gomes, Brad 
& Bruce, Rodrigo & Fabinho, 
Brazinha Torres, Stilo Livre, 
Trio Santo Jorge, Patrick & Pro-
feta, Alessandro & Lua, Valter 
& Adalberto, José Oliveira, Lí-
via Biscalchim, Banda Regra 3, 
Felipe Reis, Banda Rock Hops, 

Fernando Silva, Os Freds, Ban-
da Gente D’Quem, Gê Tock, 
Banda Old School, Banda Distil-
lery e Bandas 84 e Kuadhra 30.

No domingo, 7 de março, 
em horário não divulgado, 
ocorrerá homenagem a Tietê 
com Juarez de Oliveira, Atay-
de Lins e Afonso Alves, além 
de Culto de Ação de Graças, às 
19 horas, na Igreja Presbiteria-
na de Tietê e, às 19h30, Missa 
de Ação de Graças na igreja 
matriz da Santíssima Trindade 
pelos 179 anos do município.

Na segunda, 8 de março, 
aniversário de Tietê, às 8 ho-
ras, terá homenagem aos 179 
anos de emancipação político-
-administrativa, com a presen-
ça do deputado federal Vitor 
Lippi (PSDB) no programa Café 
com o Prefeito no YouTube. 

O QUE ABRE E FECHA - 
Em Tietê, em razão do feriado 
de 8 de Março, a Prefeitura de-
cretou ponto facultativo nas 
repartições públicas munici-
pais devido ao aniversário do 
município. Desse modo, o ex-

pediente das repartições pú-
blicas municipais, assim como 
da Câmara Municipal, segue 
o decreto do prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB).

Com exceção daquelas que, 
por sua natureza, não possam 
sofrer paralisação, como, por 
exemplo, o plantão de ambu-
lâncias, as demais atividades 
estarão suspensas nesta se-
gunda, 8 de março. Portanto, 
nesta data, o comércio não 
funcionará, bem como as agên-
cias bancárias e os Correios. 
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Como muitas cidades do 
interior, Tietê começou a sur-
gir pelas mãos dos bandei-
rantes que navegavam pelas 
águas do rio, que deu nome ao 
município, a partir do porto de 
Araritaguaba, hoje Porto Feliz. 
Relatos de historiadores apon-
taram que, após a fundação de 
Porto Feliz, Pirapora do Curu-
çá (hoje Tietê) foi uma das 
primeiras cidades paulistas a 
serem fundadas. 

No fim do século 18, de-
zenas de lavradores - prove-
nientes de Porto Feliz e outras 
localidades - apossaram-se de 
terrenos que margeavam o rio. 
O solo fértil atraiu grande nú-

mero de aventureiros e pesso-
as com habilidades para o cul-
tivo da lavoura, que chegaram 
no local em busca de novas 
oportunidades. 

As primeiras casas for-
maram-se na embocadura do 
Ribeirão do Pito Aceso ou da 
Serra. No local, também estava 
o ancoradouro das canoas que 
formavam as monções e se-
guiam para Mato Grosso.

Foi dessa forma que nas-
ceu a rua Porto Geral, que era 
conhecida como Pirapora. Este 
local era considerado o ponto 
obrigatório dos viajantes, co-
nhecidos como bandeirantes, 
embarcados em Porto Feliz.

Por volta de 1806, Pirapora 
já possuía número considerá-
vel de habitantes, então, estes 
passaram a reivindicar a cria-
ção de uma paróquia, o que foi 
autorizado por um alvará em 
agosto de 1811. 

Criou-se, então, a Fregue-
sia da Santíssima Trindade 
de Pirapora do Curuçá e seus 
fundadores foram: Alferes 
José Antonio Paes, Vicente 
Leme do Amaral, Major Luís 
Antônio de Assunção e Ma-
thias Teixeira da Silva. Para 
cuidar da paróquia, foi nome-
ado o padre Manuel Paulino 
Ayres.

A primeira escola pública, 

denominada Escola Régia, foi 
criada no ano de 1831, porém, 
só teve professor 10 anos de-
pois, na pessoa de Eleutério 
José Moreira.

Em 8 de março de 1842, a 
freguesia foi elevada a muni-
cípio. A cidade, então, ganhou 
o nome de Tietê, que tem ori-
gem indígena: “té é te”, cujo 
significado é referente ao rio, 
que se mostra muito fundo e 
corrente, o mesmo rio que cor-
ta a cidade. 

Os anos passaram e Tietê 
se desenvolveu, criando novas 
escolas, iluminação pública a 
lampiões, telégrafo da Soro-
cabana, abertura de ramal fer-

roviário, construção de teatro, 
abolição da escravatura, início 
da imigração italiana e impren-
sa local. 

Com o surgimento da Re-
pública, o progresso chegou 
com novos edifícios, jardim 
público, forma definitiva de 
ruas, escolas, Santa Casa, la-
voura e um comércio bastante 
próspero.

Em 1890, a cidade enfren-
tou uma grande epidemia que 
assolou os moradores, mas 
algum tempo depois retomou 
às atividades. As administra-
ções seguintes providencia-
ram que a cidade tivesse água 
encanada, luz elétrica, telefo-

ne, mercado, matadouro, rede 
de esgoto e, assim, Tietê con-
tinuou a prosperar cada vez 
mais.

ATUALIDADE - No coman-
do do Poder Executivo, Tietê 
tem como prefeito Vlamir San-
dei e, como vice, Ana Madurei-
ra, reeleitos em 2020. 

Já a Câmara Municipal é 
composta por nove vereado-
res: Alfredo Melaré (PL), Luis 
Grigolon (PV), Junior Regonha 
(MDB), João Martelini (PTB), 
Cláudio Donizeti (PSDB), Ma-
noel Modesto (Republicanos), 
Jairo de Castro (PRTB), Adria-
no Aronchi (DEM) e Mario Ju-
nior (PV).

Relatos de historiadores apontam que, após a fundação de Porto Feliz, a Vila de Pirapora do Curuçá foi uma das primeiras cidades paulistas

TÚNEL DO TEMPO

Em 8 de março de 1842, Tietê deixa de ser freguesia

Procissão religiosa na rua do Comércio Rua do Comércio com a Sete de Setembro Rua Rafael de Campos, esquina com a Bom Jesus

Santa Casa de Misericórdia de Tietê Cine Santa Helena, hoje Câmara Municipal Rua Tenente Gelás, trecho em frente à praça central

Fotos acervo Nossa Folha

Tietê, terra dos apelidos
LEMBRANÇAS

Os bandeirantes, cami-
nhando pela margem esquer-
da do Rio Tietê, chegaram à 
confluência de um córrego e 
pararam. Em pouco tempo, já 
se instalaram aqui e abriram 
uma pequena rua, que recebeu 
o nome de Pito Aceso. Nascia 
o que se denominava Pirapora 
do Curuçá.

Isto porque, em uma enor-
me pedra à margem do rio, 
existia lavrada uma cruz, a 
qual os índios pronunciavam 
Curuçá. Atribui-se o desbrava-
mento desse local aos pionei-
ros: Alferes José Antonio Pais, 
tenente Vicente Leme do Ama-
ral, João de Oliveira e Pedro 
Vaz de Almeida.

Do livro O Sargento-Mor, 
das Ordenanças de Porto Fe-
liz, Antonio José de Almeida 
e duas gerações de seus des-
cendentes, de autoria de Te-
odorico de Camargo, o qual 
nos foi presenteado pelo filho 
do autor, reproduzimos, entre 
páginas ricas de tradição de 
nobres famílias paulistas, ape-
nas para corolário deste nosso 
trabalho, pequenos trechos: 
As Monções.

“Encerrada que foi a epo-
peia sublime das bandeiras, o 
espírito aventureiro dos pau-
listas iniciou um novo ciclo, 
em que as viagens por terra 
foram, em grande parte, subs-
tituídas pelas famosas expedi-
ções que desciam o Tietê em 
demanda dos ínvios e inóspi-
tos sertões brasileiros. Partiam 
elas da antiga freguesia de 
Nossa Senhora Mãe dos Ho-
mens de Araritaguaba, depois 
Porto Feliz, e tornaram-se co-
nhecidas pelo nome de Mon-
ções”.

RAÇA PRÓPRIA - No sen-
tido etnológico e etológico do 
tieteense, da sua gente, na evo-
lução, no costume e na fixação 
de caracteres biológicos, não 
se apura definição fixa ou apa-
rente. Nos velhos centros pau-
listas, o caldeamento de raças 
foi predominante.

Diríamos, então, em uma 
análise pela rama, que o tie-
teense ostenta raça própria, 
brasileira, sobrevinda de por-

tugueses, índios, negros, euro-
peus de várias regiões étnicas, 
sírio-libaneses e de nipônicos. 
Da Europa, a raça predominan-
te é a italiana. Com toda essa 
mistura, em solo fértil, clima 
e ambiente favoráveis, o tiete-
ense tem, fisicamente, ótimo 
aspecto antropológico.

Tietê foi uma das pou-
cas cidades que, desde 1910, 
possuía instalações de água e 
esgoto, luz elétrica e telefone, 
obras gigantescas para a épo-
ca, graças ao operoso prefeito 
Joaquim Correia de Toledo, 
vulgo Quinzinho Tigre, home-
nageado mais tarde com uma 
herma no jardim público.

Teve também a cidade seu 
progresso interrompido por 
volta de 1900, quando sofreu 
devastadora epidemia de febre 
amarela e surtos endêmicos de 
maleita até 1915. Saneando-se 
as margens do rio, foram eles 
extintos. O clima, no entanto, 

continuando sem alterações, 
da à região o saudável ambien-
te de bem-estar.

Afirmamos, sem medo de 
errar, que a beleza estetica-
mente apurada da juventude 
tieteense é um atestado da 
perfeita miscigenação de ra-
ças, pelos fatos apontados, e 
responsável pela manifesta 
expressão agradável da sua 
aparência.

O NOSSO LINGUAJAR – A 
língua, como dizia o saudoso 
Tito Lívio Ferreira, revela uma 
certa estrutura mental dos 
seus usuários, e suas catego-
rias espirituais e processos de 
expressão evidentemente não 
são imaginários.

Eis porque historiadores, 
nas suas línguas, escreveram 
suas histórias para que se co-
nhecessem bem a sua terra e 
sua gente. Assim foi Heródo-
to escrevendo a sua história 
em grego; Tito Lívio, em la-

tim; Dante Alighiere, criando 
a língua italiana, em sua obra-
-prima, a Commedia, consi-
derada o maior poema épico 
do Cristianismo, merecendo 
posteriormente a qualificação 
de divina; Luís de Camões, na 
história e na língua portugue-
sa em “Os Lusíadas”.

Mas o nosso linguajar, o 
erre brando dos tieteenses e 
de arredores? E a nossa níti-
da dificuldade de pronunciar 
o ele final (paper, sinar), bem 
como o que sucede também 
em outras regiões do País, com 
a supressão do erre final (pará, 
fazê)?

Este fenômeno vocabular é 
explicado com fatos históricos, 
sociológicos e linguisticamen-
te. Nesta nossa região, quando 
bandeirantes invadiam terras 
atacando tribos indígenas e 
cativando-as para mão de obra 
de suas conquistas, sentiram a 
necessidade de se entrosar em 
sua linguagem para domesti-
cá-los e utilizá-los. E a língua 
indígena é desprovida de eles, 
abundam sim os erres bran-
dos e seus termos: ara (com 
diversas significações), araçá, 
aracaju, Araçatuba e outros.

Após estas conquistas e 
com a descoberta do ouro, em 
Cuiabá, esses bandeirantes 
voltaram suas vistas para essa 
nova terra e, pelos Rios Tietê, 
Paraná, Pardo e outros, foram 
deixando nestas redondezas 
companheiros que ergueram 
povoações, já com esse lingua-
jar do erre brando assimilado 
dos aborígenes, pelo fenôme-
no de rotacismo, a troca de L 
pelo R, pronúncia que até hoje 
perdura.

Mais tarde, com a convi-
vência com africanos, houve 
outro fenômeno linguístico: 
a dificuldade de se pronun-
ciar corretamente os eles in-
termediários e finais. Assim, 
falamos naturalmente: iguar, 
paper, fuzir…

Portanto, nós, tieteenses, 
cuidado com os piur, piur dos 
pintinhos. Na verdade, este 
nosso linguajar não vai mu-
dar tão cedo e, talvez, jamais 
mude.

Por Euclydes Camargo Madeira

Divulgação

Memórias de uma Cidade 
Jardim do passado

VOCÊ SABIA?

Sobre a expansão do nú-
cleo urbano de Tietê, este 
ilustre conterrâneo (Sergio 
Flavio Biagioni), ao verificar 
as enormes transformações 
havidas em sua terra sob os 
mais diversos aspectos, iria 
verificar ao adentrar o cená-
rio da Tietê do segundo milê-
nio que, em lugar da chácara 
do Quinzote, situada além do 
estande do Tiro de Guerra, 
com acesso pelo Morro do 
Pito Aceso e rua Santa Cruz 
que se estendia até a barran-
ca do Tietê, havia surgido um 
enorme e bem estruturado 
bairro: Cohab, núcleo inte-
grante de um projeto habi-
tacional, desenvolvido nos 
anos iniciais do grande mila-
gre econômico da década de 
1970.

Igualmente, se surpreen-
deria também com as cons-
truções populares da Cecap, 
em área situada entre a Esta-
ção e a Chácara Marcuz, ou as 
novas moradias da Vila São 
Geraldo, entre o Seminário e 
o Ribeirão da Serra.

Isso sem contar os bairros 
da classe A: Nova Tietê e Jar-
dim Baccili, dos edifícios de 
apartamento esparramados 
pela cidade, além do conden-
sado loteamento Jardim Bo-
nanza, que surgiu em lugar 
de enorme cafezal de pro-
priedade de Jacinto Maganet-
ti e em parte da Chácara do 
Belatto.

Considera-se, ainda, no 
espigão leste cortado pela es-
trada de Rafard, o loteamen-
to Altos do Tietê. Maior seria 
o espanto se fosse levado à 
segunda curva do rio, entre 
o Aeroclube e as olarias ribei-
rinhas e desse de cara com 
todo aquele imenso conjunto 
de pequenas casas populares 
que compõem o bairro Povo 
Feliz.

Não tenho dúvida de que 
nosso fictício patrício, após 
se refazer do susto pela 
constatação das grandes mo-
dificações no cenário urbano 

de sua cidade, iria dizer que, 
no tempo dele, Tietê era com-
posta da parte central, desde 
o Porto Geral até o Orfanato 
Rosa Mística, Santa Casa e o 
Seminário; da avenida Fer-
nando Costa (Beira-Rio) e rua 
do Comércio até a rua São Be-
nedito, passando pelas ruas 
Lara Campos e Tenente Gelás, 
entremeadas pelo magnífico 
jardim, orgulho de todo tiete-
ense, e prolongando-se pelas 
ruas Rafael de Campos, Bom 
Jesus, avenida Soares Hun-
gria e Antonio Nery, até al-
cançar o Cemitério e, depois, 
a Caixa d’Água.

Fora disso, havia os bair-
ros mais próximos e situados 
ainda dentro do perímetro 
urbano: a sudeste, Barra Fun-
da, Caixa d’Água e Seminário; 
ao norte, Bela Vista, Paraíso, 
Vila Nova e São Pedro; e a les-
te, Jardim da Serra.

Além do perímetro, já na 
zona considerada rural, situ-
ava-se na direção do Distrito 
de Cerquilho, o bairro São 
Roque; na Vila Rafard e Ca-
pivari, os bairros Areião, São 
João, Madureira, Matão e Sete 
Fogões; no sentido de Piraci-
caba/Laranjal, os bairros São 
José, Garcia, Capela de São 
Sebastião (Distrito de Laras), 
Vereda, Baronesa, Taquaral e 
Distrito de Jumirim; e, no ca-
minho de Porto Feliz, os bair-
ros Rosário, Cruz das Almas 
e Mato Dentro.

No que se refere à popu-
lação do município, veja o 
leitor os dados relativos do 
Censo de 1934, 1940 e 1950, 
colhidos em duas fontes: Cro-
nologia Tieteense e escritório 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) em 
Tietê:

-1934: 21.619, incluindo 
os Distritos de Cerquilho, Ju-
mirim e Laras.

-1940: 25.956, também 
incluindo os Distritos de Cer-
quilho, Jumirim e Laras.

-1950: 17.907, excluindo o 
Distrito de Cerquilho.

Por Sergio Flavio Biagioni
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FACILITANDO O DIREITO

Programa aborda o Direito de forma acessível

Diferente dos programas 
que pecam pelo excesso de 
termos jurídicos, o “Facilitan-
do o Direito” é o diferencial 
que o público ávido por infor-
mação jurídica precisa, com 
linguagem simples e acessível 
a todos. Idealizado pela advo-
gada especialista em Direito 
Previdenciário, apresentadora 
e influenciadora digital Geru-
za Flávia dos Santos, de Tietê, 
o programa surgiu há um ano 
como resposta às turbulências 
causadas pela pandemia nas 
áreas trabalhista e previden-
ciária, como meio de utilidade 
pública. 

O resultado não poderia 
ser diferente: um público cada 
vez maior passou a acompa-
nhar o programa Facilitando 
o Direito, que ganhou também 
patrocinadores que quiseram 
associar sua marca junto a um 
conteúdo informativo de qua-
lidade.

Para conhecer mais a ide-
alizadora e apresentadora 
Geruza Flávia dos Santos e 
saber detalhes do programa, 
acompanhe esta entrevista do 
jornal Nossa Folha:

NOSSA FOLHA - Quem é 
Geruza Flávia dos Santos e 
qual sua missão nesta vida?

GERUZA - Sou uma comu-
nicadora nata, desde criança 
participava das leituras na 
igreja e sempre estava envol-
vida nos projetos sociais, sou 
uma pessoa simples e alegre, 
acredito que minha missão 
na terra é, acima de tudo, 
me comunicar com pessoas, 
ensinando e compartilhando 
conhecimento, isso me dá pra-
zer! 

Sou advogada, especialis-

ta em Direito Previdenciário e 
Trabalhista há 13 anos, moro 
em Tietê e meu escritório 
Advocacia Santos atua em di-
versas cidades da região e do 
Estado de São Paulo, inclusive 
prestamos serviços jurídicos 
nesta área para outros escritó-
rios de advocacia e assessora-
mos empresas.

Hoje, com este novo pro-
jeto, como apresentadora de 
TV, concluo que minha mis-
são é exatamente essa: trazer 
informação para pessoas e 
ajudá-las a solucionarem seus 
problemas jurídicos. 

NOSSA FOLHA - Você é 
idealizadora e apresentado-
ra do programa Facilitando 
o Direito. Do que se trata? É 
um programa cheio de “juri-
diquês”?

GERUZA - Idealizei o pro-
grama Facilitando o Direito há 
muitos anos, mas como não 
sabia exatamente como colo-
car em prática, iniciei fazendo 
vídeos nas minhas redes so-

ciais, com a finalidade de tra-
zer informação jurídica para 
as pessoas, utilizando uma 
linguagem mais fácil para to-
dos entenderem. 

Penso que o advogado deve 
utilizar a linguagem técnica 
somente com os colegas de 
profissão ou nas audiências, 
nos tribunais, pois, no dia a 
dia, os clientes querem enten-
der de fato o que estamos fa-
lando sobre seus direitos.

NOSSA FOLHA - Desde 
quando está à frente dele, 
como idealizadora e apresen-
tadora, e como surgiu esta 
ideia de levar assuntos per-
tinentes do Direito para me-
lhor informar o público?

GERUZA - Em 2020, nasceu 
o meu programa de TV, e acre-
dito que foi na hora certa, uma 
vez que estávamos vivencian-
do um momento muito difícil 
para todos devido ao início da 
pandemia, em que a maioria 
dos trabalhadores teve seus 
direitos lesados, e a informa-

ção veio trazer clareza sobre 
qual caminho seguir para ve-
rem seus direitos garantidos.

A ideia surgiu devido às 
inúmeras mensagens que re-
cebo diariamente nas minhas 
redes sociais, relatando dú-
vidas jurídicas. Então, pensei 
por que não desenvolver esse 
trabalho social para a popula-
ção? 

Muitos não têm condições 
financeiras para custear uma 
consulta jurídica e, com o pro-
grama, as pessoas poderão ter 
acesso a informações gratuita-
mente, vindas de advogados 
especialistas em diversas áre-
as do Direito, inclusive juízes, 
promotores, delegados e vá-
rias outras autoridades.

NOSSA FOLHA - Como 
acompanhar o programa? 
Quais são os perfis nas redes 
sociais?

GERUZA - O programa Fa-
cilitando o Direito é transmi-
tido toda quinta no canal 11 
na TVAC, na cidade de Tietê, 

e pela página do Facebook e 
pelo canal do YouTube da TV 
Cidade Jardim. E às 19 horas, 
é transmitido no meu próprio 
canal do YouTube Geruza Flá-
via.

NOSSA FOLHA - Aliás, o 
“Facilitando o Direito” tem 
uma equipe de mulheres in-
teligentes e comprometidas. 
Fale um pouco desta equipe 
para nós.

GERUZA - A equipe é for-
mada por quatro mulheres, 
agradeço os elogios (risos), 
pois comprometimento é o 
que não tem faltado, apesar 
de ser tudo novo para cada 
uma de nós, buscamos nos 
aprimorar cada dia mais para 
apresentar um conteúdo de 
qualidade para as pessoas.

Vou apresentar a minha 
equipe: Natália Pinheiro, as-
sessora de mídia e diretora 
do programa; Beatriz Pinhei-
ro, assessora financeira; e eu, 
apresentadora.

NOSSA FOLHA - Como um 
programa de utilidade públi-
ca, é consequente o interesse 
de patrocinadores. Quais são 
eles no momento?

GERUZA - Estou muito gra-
ta pelo apoio de cada patroci-
nador, realmente estamos de 
mãos dadas para cumprirmos 
esse projeto da melhor forma. 

Hoje, os nossos patro-
cinadores são: em Tietê, o 
Coworking, inclusive as grava-
ções são feitas lá; a imobiliá-
ria Imobmais; a Studio Fitness; 
Mary Kay ao seu alcance; e TV 
Cidade Jardim. Em Cerqui-
lho, a Delarolli Montagem de 
Móveis. Em Tatuí, loja Você + 
bonita e Neurobrinque e, em 

Sorocaba, Jucelene Guite Foto-
grafia.

Estou muito feliz, porque 
esta semana tive reuniões com 
vários empresários interes-
sados em apoiar esse projeto 
tão enriquecedor para toda a 
sociedade.

NOSSA FOLHA - Quem ti-
ver interesse em patrocinar o 
“Facilitando o Direito” como 
pode proceder?

GERUZA - Quem desejar 
apoiar esse trabalho poderá 
falar comigo pelo WhatsApp 
(15)99793-8375. Em contra-
partida, divulgaremos o pa-
trocinador não somente no 
programa e no canal, mas 
também em nossas redes so-
ciais.

NOSSA FOLHA - O que 
o público pode esperar nos 
próximos meses do progra-
ma? Pode nos adiantar?

GERUZA - Teremos muitas 
entrevistas com autoridades 
do mundo jurídico, trazendo 
conteúdos relevantes a todos, 
e na próxima temporada ire-
mos ouvir as pessoas, para 
que elas possam dar suges-
tões sobre temas, e que tam-
bém possam participar fazen-
do perguntas. 

Afinal, juntos somos mui-
to mais fortes, e tenho certeza 
que sozinhos não construí-
mos nada significativo.

Quero agradecer ao jornal 
Nossa Folha pela entrevista 
e a todos os advogados e de-
mais entrevistados que aceita-
ram meu convite e vieram ao 
programa contribuir com esse 
projeto social, compartilhan-
do um pouco de seus conheci-
mentos. Gratidão!

Fotos divulgação

Beatriz Pinheiro, 
assessora financeira

Geruza Santos, 
apresentadora

Natália Pinheiro,
diretora

Fundado em 23 de feve-
reiro de 1905, o Rotary Inter-
national é uma rede mundial 
de líderes profissionais vo-
luntários que realiza projetos 
sociais, educacionais, e huma-
nitários, beneficiando comuni-
dades em todo o planeta. 

Segundo histórico, o pri-
meiro clube de Rotary foi fun-
dado em Chicago, nos Estados 
Unidos, pelo advogado Paul 
Percy Harris, pelo engenheiro 
de minas Gustav Loeher, pelo 
alfaiate Hiran Shorey e pelo co-
merciante distribuidor de car-
vão Silvester Schiele. Na época, 
o primeiro clube contava com 
21 integrantes,  sendo que  o 
primeiro projeto comunitário 
surgiu em 1907, constituindo-
-se na instalação do primeiro 
sanitário público de Chicago, 
localizado perto da Prefeitura. 

Para percorrer um pouco 
desta história associada a do 
Rotary Club de Tietê, o jornal 
Nossa Folha entrevistou o pre-
sidente Nilson Bertola.

NOSSA FOLHA - O que re-
presentam estes 116 anos do 
Rotary International?

NILSON - O Rotary Inter-
national perdura por 116 anos 
graças à forte ética, dedicação 
em “dar de si antes de pensar 
em si”, e a abordagem única 
para solucionar problemas. 
Um dos pontos fortes da or-
ganização é sua capacidade de 
mobilizar comunidades, supe-
rando todas as divisões nacio-
nais, étnicas, religiosas e polí-
ticas, unindo as pessoas com o 
objetivo de ajudar o próximo. 

NOSSA FOLHA - Qual é 
a missão do Rotary Club no 
mundo?  

NILSON - A maior missão 
do Rotary Club pelo mundo é 
abrir oportunidades para pro-
mover a compreensão mun-
dial, a boa vontade e a paz por 

meio da consolidação de boas 
relações entre líderes profis-
sionais, empresariais e comu-
nitários. 

NOSSA FOLHA - Quais as 
principais ações sociais reali-
zadas pelo Rotary Club mun-
dialmente?

NILSON - O Rotary Inter-
national promove ações pelo 
mundo todo, através dos seus 
mais de 32.000 clubes, que 
congregam 1.250.000 associa-
dos, a fim de prestar serviços 
humanitários e promover va-
lores éticos e a paz entre os 
povos. A erradicação da pólio 
constitui uma das iniciativas 
mais longas e importantes 
da trajetória do Rotary.  Jun-
to com diversos parceiros, já 
imunizaram mais de 2,5 bi-
lhões de crianças contra a pa-
ralisia infantil em 122 países, 
representando uma redução 
de 99,9% no número de casos 
mundiais. 

O objetivo do Rotary Inter-
national, junto à Organização 
Mundial de Saúde (OMS), à Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) e à Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (Unesco), 
é a de não parar a campanha 
End Polio Now até que a polio-
mielite seja erradicada para 
sempre em todo o mundo.

Hoje, existem apenas três 
países onde a doença é en-
dêmica: Afeganistão, Nigéria 
e Paquistão. Em 2016, foram 
confirmados somente 37 ca-
sos de pólio no mundo, refle-
tindo uma redução de mais de 
99,9% desde a década de 1980, 
quando ocorriam por volta de 
1.000 casos por dia.

NOSSA FOLHA - O Rotary 
Club de Tietê teve início em 
que ano e, desde lá, quem fo-
ram os presidentes?

NILSON - Fundado em 5 de 
março de 1948, o Rotary Club 
de Tietê completa 73 anos em 
2021 e, desde então, tem uma 
extensa gama de nomes de ab-
negados cidadãos que presidi-
ram a entidade, me limitando 
assim a informar o nome do 
primeiro presidente que foi 
Júlio da Silva Leitão.

NOSSA FOLHA - Em Tietê, 
quais são as linhas de frente 
(comissões) e os resultados 

do trabalho?
NILSON - No clube de Tietê 

temos várias linhas de frente 
que se condensam em uma 
única, sempre levando adian-
te os lemas rotários em be-
nefício da comunidade como 
um todo. O clube, tradicional-
mente, promove realizações e 
eventos arrecadatórios, como 
a Noite Italiana, Feijoada e o 
Bazar da Pechincha, cujos re-
cursos são destinados à Fun-
dação Rotária.

NOSSA FOLHA - Qual é o 
lema do rotariano e como se 
torna um? 

NILSON - É “dar de si antes 
de pensar em si”.  O ingresso 
no Rotary Club se dá por meio 
de um convite, mas pessoas 
que tenham o espírito solidá-
rio e queiram fazer parte des-
sa instituição mundial e se 
tornar um cidadão do mundo, 
podem procurar um rotaria-
no. Os valores do Rotary são: 
companheirismo, integridade, 
diversidade, serviços humani-
tários e liderança. 

NOSSA FOLHA - Nesta 
pandemia como têm sido re-
alizadas as ações?

NILSON - Em respeito às 
medidas técnicas essenciais 
de enfrentamento à covid-19 
e, principalmente, pelo fato 
de suas realizações e eventos 
promoverem aglomeração de 
pessoas, o Rotary Club de Tie-
tê reduziu drasticamente suas 
ações. 

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais:

NILSON - Deixo aqui para 
reflexão os lemas oficiais do 
Rotary:  “dar de si antes de 
pensar em si”  e “mais se bene-
ficia quem melhor serve”, que 
datam dos primórdios da or-
ganização e bem transmitem a 
filosofia da instituição.

Em Tietê, o Rotary Club é presidido 
por Nilson Bertola



Filho de Osório Pires de 
Almeida e de Ana Cândida de 
Campos, Benedicto Pires de 
Almeida (Zico Pires) nasceu 
em 21 de março de 1903, na 
rua Rafael de Campos, em Tie-
tê. Casou-se em 2 de dezem-
bro de 1925 com Danuzia de 
Santis, filha de Amantino de 
Santis e de Filomena Parodi de 
Santis, tendo com ela cinco fi-
lhos. 

Fez o curso primário no 
Grupo Escolar “Luiz Antunes” 
e os estudos preparatórios 
para ingressar na Escola Nor-
mal de Botucatu com o profes-
sor João Marques Filho e, ain-
da, para o Externato de Tietê, 
com o doutor Luiz Augusto 
de Campos. Embora quisesse 
continuar os estudos, isso não 
aconteceu. Tornou-se, entre-
tanto, um ávido leitor e trans-
formou-se em um autodidata. 
Formou uma biblioteca parti-
cular que atingiu a dimensão 
de cerca de sete mil volumes, 
300 coleções de jornais e mi-
lhares de fotografias de inte-
resse histórico.

Terminado o curso primá-
rio, trabalhou no comércio até 
que, em 2 de janeiro de 1921, 
foi nomeado escriturário da 
Câmara Municipal de Tietê, 
ocupando sucessivamente os 
cargos de tesoureiro e secretá-
rio dos Poderes Executivo e Le-
gislativo. Aposentou-se como 
contador em 31 de dezembro 
de 1951, após 33 anos, 11 me-
ses e 24 dias de serviços dedi-
cados ao município.

Zico Pires integrou a União 
Brasileira de Escritores, a As-
sociação Brasileira de Folclo-
re, a Sociedade de Geografia, 

o Instituto Genealógico Bra-
sileiro, pertencendo ainda à 
Academia Piracicaba de Letras 
com assento na cadeira nº 10. 
Também foi correspondente 
dos Institutos Históricos de 
Sorocaba e de São Paulo, tendo 
Francisco Correa de Almeida 
Moraes como patrono deste 
último. Tornou-se sócio-efe-
tivo e fundador da Academia 
Paulistana de História, cadeira 
nº 14. Foi, ainda, membro da 
Comissão Paulista de Folclore 
em 1950 e recebeu as meda-
lhas “Imperatriz Leopoldina” e 
“General Couto de Magalhães” 
pelos seus escritos históricos.

Em determinada ocasião, 

recebeu a medalha comemo-
rativa da Revolução de 1932, 
outorgada pela Assembleia 
Legislativa de São Paulo pelos 
serviços prestados ao Movi-
mento Constitucionalista de 
1932, além do diploma de “Ci-
dadão Benemérito de Tietê”, 
título outorgado pela Câmara 
Municipal.

Na imprensa local, iniciou 
as suas atividades no informa-
tivo O Juvenil e, depois, colabo-
rou com a Revista do Instituto 
Histórico de São Paulo; com o 
Boletim Bibliográfico da Biblio-
teca “Mário de Andrade”; com 
a Revista Genealógica Brasilei-
ra; com a Gazeta de São Paulo, 

vespertina; com o Cruzeiro do 
Sul, de Sorocaba; com a Gazeta 
de Tietê, O Democrata e Nossa 
Folha, onde publicou mais de 
500 artigos. Fundou e dirigiu, 
ainda, os semanários A Gazeta 
e O Porvir.

Em 1970, publicou o livro 
A Revolução de 32 em Tietê 
e, posteriormente, a Cronolo-
gia Tieteense (dois volumes). 
Também era autor de “Tietê, 
nossa terra e nossa gente”, 
“Governos Municipais de Tie-
tê”, “Perfil de Cornélio Pires”, 
“Vida artística de Marcelo Tu-
pinambá” e “Recordações da 
Tietê antiga”.

Por 17 anos, Zico Pires ocu-
pou a função de membro da 
Semana “Cornélio Pires”, vin-
do a se tornar embaixador cul-
tural de Tietê em 1993.   Além 
disso, foi secretário do Rotary 
Club e do Lions Clube de Tietê 
e esteve presente em demais 
entidades.

Como político, exerceu 
suas atividades na época da 
chamada República Velha no 
Partido Republicano Paulista 
(PRP) e, depois, no Partido So-
cial Progressista (PSP), além de 
ter sido membro do Diretória 
Executivo da Aliança Renova-
dora Nacional (Arena). Neste 
período, por duas ocasiões 
tornou-se prefeito  de Tietê, 
sendo o último chefe do Poder 
Executivo do período ditato-
rial do Brasil. Em seguida, de 
1964 a 1969, assumiu como 
vereador e presidente da Câ-
mara Municipal. Faleceu, aos 
93 anos, em 16 de fevereiro de 
1997. Na época, o prefeito Ba-
sílio Saconi Neto decretou luto 
oficial por três dias.

Além de historiador e pesquisador, este tieteense alcançou o posto de prefeito e presidente da Câmara Municipal de Tietê

Saiba quem foi Benedicto Pires de Almeida

Zico Pires, como era conhecido, faleceu
aos 93 anos, em 16 de fevereiro de 1997
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Perfil entrevista 
Viviani Tezotto

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

edição traz Cantidiano Garcia 
de Almeida, ilustre tieteense 
nascido em 10 de junho de 
1907. O filho de Cantidiano 
Vaz de Almeida e de Alice Gar-
cia de Almeida fez o curso se-
cundário no Ginásio do Estado 
de São Paulo, ingressando, em 
1927, na Faculdade de Direito 
do Largo São Francisco, for-
mando-se bacharel em 1931.

Exerceu a advocacia em 
Tietê até dezembro do ano de 
1934, quando ingressou na 
Magistratura Paulista, assu-
mindo, inicialmente, o cargo 
de juiz substituto em Assis, 
em 15 de janeiro de 1935. 
Também atuou nas Comarcas 
de Silveiras, Porto Feliz, Pom-
peia, Franca e São Paulo. Foi, 
ainda, corregedor do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, presi-
dente do Tribunal de Alçada 
do Estado de São Paulo, do Tri-
bunal Regional Eleitoral e do 
Tribunal de Justiça.

Em 1955, foi promovido a 
desembargador do Tribunal 
de Justiça, tendo sua posse 
realizada em 12 de fevereiro 
daquele ano. Exerceu também 

o cargo de corregedor-geral 
da Justiça e de presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral. 
Também presidiu a Associa-
ção Paulista de Magistrados 
(Apamagis).

Tornou-se o primeiro tiete-
ense a ocupar o cargo de de-
sembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo.

Na qualidade de presidente 
do Tribunal de Justiça, Canti-
diano Garcia de Almeida assu-
miu o Governo do Estado de 
São Paulo, de 21 de setembro 
de 1970 a 4 de outubro de 
1970, em razão do então go-
vernador Abreu Sodré estar 
em viagem internacional.

Durante sua trajetória, re-
cebeu diversas condecorações, 
dentre as quais se destaca 
a Grã Cruz da Ordem do Ipi-
ranga, honraria instituída pelo 
Decreto Estadual 52.064/69, 
reservada a cidadãos que pres-
taram serviços notórios ao Es-
tado de São Paulo e a seu povo.

Seu empenho e profissiona-
lismo eram tão marcantes, que 
foi designado pela Associação 
Brasileira de Magistrados para 
constituir a Delegação de São 

Acervo NF

ESPECIAL

Viviani Tezotto nasceu em 23 de novembro de 1975, em 
Cerquilho, da união de Anestor Tezotto e Licelda Ruy Tezot-
to (in memoriam), tendo como irmãs Alessandra e Isabele (in 
memoriam). Formada em Serviço Social e com Especialização 
em Gestão de Pessoa, trabalha como conselheira tutelar em 
Cerquilho.

 Eu sou? Grata pela minha vida; pela mulher que me tor-
nei; e pelos poucos e grandes amigos. Gostaria de me permitir 
mais e ser menos preocupada com tudo.

Sinônimo de beleza? Autenticidade.
Cantor e cantora? Chris Martin (vocalista e instrumentista 

da banda Coldplay) e Daniela Mercury.
Ator e atriz? Íbrahim Çelikkol e Vera Holtz.
Sonho? A descoberta da cura de várias doenças malignas 

que assolam o mundo.
Amor? O melhor de todos, o amor próprio.
Solidão? Às vezes, é preciso vivê-la.
Deus? Criador e Preservador do Universo.
Religião? Católica.
Filme? Bom Dia, Verônica. Em meu ponto de vista, todas as 

mulheres deveriam assistir.
Sonho de consumo? Conhecer as Ilhas Maldivas e a Ilha de 

Mykonos na Grécia.
Defeito? Não me permitir mais.
Qualidade? Sou uma boa ouvinte.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Viajar.
Qual o livro de cabeceira? O ECA - Estatuto da Criança e 

Adolescente.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Perita foren-

se/ investigadora forense.
Momento da vida para repetir? Rèveillon na Bahia Marina, 

em Salvador.
Alegria? Minhas “meninas” de quatro patas: Chiquita e Aila 

e, sem dúvida, estar em boa sintonia com a vida.
Tristeza? Falecimento de pessoas queridas.
Decepção? Traição.
Receita contra o tédio? Encontrar com os amigos, conver-

sar, assistir séries e festejar a vida.
Tem saudades do quê? Com certeza da minha mãe.
Amizade é? Estar com pessoas queridas e leais ao nosso 

lado.
Um(a) amigo(a) especial? Daniela Moretti. Nascemos na 

mesma rua e nos aproximamos logo que pudemos ter autono-
mia de brincar.

Palavra que riscaria do vocabulário? Pandemia. 
Ídolo? Não tenho. Mas possuo grande admiração pelo tra-

balho desenvolvido pela médica e sexóloga forense dra. Maria-
na da Silva Ferreira (PRÓDIGS - Pró-dignidade Sexual). 

Frase? A responsabilidade social e a preservação ambiental 
significam um compromisso com a vida.

Nota 10 para: o padre Júlio Lancelot.
Nota zero para: as violações dos direitos da criança e ado-

lescente.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus pais.
Planos para o futuro? Segunda Especialização.
Recado? Só é possível ensinar uma criança a amar, aman-

do-a. (Johann Goethe).

Paulo e representá-la nas reu-
niões do Conselho Central da 
União Internacional de Magis-
trados e das Comissões de Di-
reito Constitucional e de Pro-
cesso Civil em Salzbourg, na 
Áustria, em setembro de 1966.

Casou-se com Nelly Alves 
de Almeida em 1936, com 
quem teve duas filhas: Sílvia 
Maria e Lucia Marina. A ceri-
mônia do casamento ocorreu 
na Basílica de Aparecida. Fo-

ram mais de 60 anos juntos.
Tietê foi sempre seu re-

fúgio durante os feriados e 
férias. Aqui manteve duas 
propriedades, uma na rua São 
Benedito e outra no bairro São 
João. Em 1960, na Associação 
Esportiva de Tietê, durante 
discurso, expressou seu imen-
so amor por Tietê. 

Cantidiano Garcia de Al-
meida faleceu em 6 de agosto 
de 1997, em São Paulo.

Por Benedicto Pires de Almeida (in memoriam)

Inauguração oficial do Fórum de Tietê

Em 8 de março de 1960, 
dentro das comemorações do 
“Dia da Cidade”, com grande 
solenidade, foi inaugurado o 
novo prédio do Fórum, levan-
tando no antigo largo da Ma-
triz Velha, no mesmo local em 
que existiu a primeira matriz 
construída em 1814 e demoli-
da em 1905.

Na inauguração do majes-
toso prédio do Fórum estive-
ram presentes Hélio Helene, 
representante do Governo do 
Estado de São Paulo e da Se-
cretaria da Justiça do Estado; o 
deputado Roberto Cardoso Al-
ves, representante da Assem-

bléia Legislativa; Manoel Reis 
Araújo, representante da Se-
cretaria da Agricultura; assim 
como os desembargadores 
Flávio Torres, Pedro Barbosa, 
Djalma Pinheiro Franco, além 
do prefeito Antonio Romano 
Schincariol e demais autorida-
des.

Como convidado especial e 
na companhia da sua família, 
Cantidiano Garcia de Almeida, 
o primeiro tieteense a ocupar 
o cargo de desembargador 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, recebeu justa homena-
gem dos seus conterrâneos 
durante a inauguração do seu 

retrato na sala que recebeu o 
seu nome.

Descerrada a placa co-
memorativa da inauguração, 
iniciaram os discursos da re-
ferida sessão solene, então 
presidida pelo juiz de Direito 
Décio Menna Barreto de Araú-
jo. Na oportunidade, falaram: 
Leônidas Camargo Madeira 
(em nome da família forense), 
Augusto Assis Cruz (represen-
tando os Poderes Executivo e 
Legislativo), Hélio Helene (em 
nome do governador Carvalho 
Pinto), Flávio Torres (represen-
tando o Tribunal de Alçada e a 
turma de bacharéis de 1931) e 

Décio Menna Barreto de Araú-
jo (em nome da Faculdade de 
Direito da USP).

Esta referida obra foi inicia-
da no Governo do presidente 
Jânio Quadros e concluída na 
administração do governador 
Carvalho Pinto, sendo prefeito 
de Tietê, na época, Nelson de 
Assumpção Olyntho e juiz de 
Direito, Décio Menna Barreto 
de Araújo.

Ao custo de Cr$7.500,00, 
a Prefeitura teve este valor 
financiado pelo Instituto de 
Previdência do Estado de São 
Paulo, tendo como construtor 
Orlando Stievano.

ESPAÇO ABERTO
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Ação de vereadores revela 
alimento vencido em escola

BAIRRO SÃO PEDRO

Na sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de Tietê, na 
terça, 2 de março, oito reque-
rimentos foram apresentados, 
com destaque para a ação fis-
calizatória realizada pelo pre-
sidente do Poder Legislativo, 
Alfredo Melaré (PL), e pelos ve-
readores Jairo Santos (PRTB), 
Manoel Modesto (Republica-
nos) e Junior Regonha (MDB) 
em escola do bairro São Pedro.

Na ocasião, segundo divul-
gado, houve a descoberta de 
fardos de farinha de trigo fora 
da data de validade. Desse 
modo, os referidos edis cobra-
ram da Prefeitura explicações 
sobre o motivo pelo qual não 
distribuiu nem entregou estes 
alimentos à Assistência Social.

Na mesma sessão, Cláudio 
Donizeti requereu informa-
ções aos Correios devido às fi-
las na agência local, que fazem 
os clientes ficarem expostos 
ao sol e à chuva.

Sobre Educação, Junior Re-
gonha pediu explicações sobre 
os protocolos adotados pela 
Prefeitura para o retorno das 
aulas presenciais.

Na mesma sessão, os vere-
adores votaram o parecer do 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (TCE-SP) sobre 
o exercício 2016 das contas 
do ex-prefeito Manoel David 
Korn de Carvalho. O parecer 
do TCE-SP foi pela rejeição das 
contas, que somente poderiam 
ser aprovadas pela Câmara se 
seis dos nove vereadores vo-
tassem contra o entendimento 
do parecer. Contudo, sete vo-
tos mantiveram o parecer do 
TCE-SP, uma vez que o presi-
dente da Câmara só vota em 
caso de “desempate” e o vere-
ador Adriano Aronchi (DEM) 
esteve ausente da sessão.

Com a decisão, referenda-
da pela Câmara, o ex-prefeito 
pode se tornar inelegível se 
houver o entendimento de que 
ocorreu dolo ou má-fé. Essa 
análise, entretanto, somente 
será realizada pela Justiça Elei-
toral, caso o ex-prefeito se can-
didate a algum cargo político 
nas próximas eleições.

A Câmara de Tietê reali-
zará nova sessão ordinária na 
terça, 9 de março.

Prefeito Vlamir Sandei recebe 
novo gerente-geral

OAB-Tietê presta homenagem aos 
profissionais da linha de frente

CAIXA ECONÔMICA FEDERALDESTAQUE

Em Tietê, a agência local da 
Caixa Econômica Federal con-
ta com novo gerente. Rodrigo 
Luis Bianchi se apresentou ao 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
em visita na terça, 2 de março.

Sandei agradeceu a presen-
ça e destacou a importância do 
relacionamento da Prefeitura 
com a Caixa Econômica Fede-
ral, assim como nos progra-
mas e convênios.

Por sua vez, Rodrigo Luis 
Bianchi ressaltou a importân-
cia da profícua relação com a 
Prefeitura de Tietê, colocando-
-se à disposição naquilo que 

puder colaborar.
TRÂNSITO - A Secretaria 

Municipal de Trânsito e Segu-
rança prossegue com a pintura 
da sinalização de solo, substi-
tuição e instalação de placas.

O procedimento, segundo 
o secretário Nilson Bertola, é 
instrumento para organização 
do trânsito, segurança para o 
condutor de veículos e pedes-
tres, para que Tietê mantenha 
sua condição de trânsito bem 
ordenado, quase sem ocorrên-
cia de acidentes urbanos, con-
forme determina o prefeito 
Vlamir Sandei.

Na segunda, 1º de março, 
no auditório da Casa do Advo-
gado em Tietê, o diretor secre-
tario-geral da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil no Estado 
de São Paulo, Aislan de Quei-
roga Trigo, foi recebido pelo 
presidente da OAB-Tietê, Pau-
lo de Souza Alves Filho; pela 
vice-presidente Viviane Iusif 
Alves; pelo provedor da Santa 
Casa de Misericórdia de Tietê, 
Flavio Ricardo Melo e Santos, 

pelo diretor-superintendente 
Pedro Tamaio Ogeda; e pela 
enfermeira e coordenadora de 
Enfermagem, Ana Paula dos 
Reis, que, simbolicamente, re-
cebeu a homenagem em nome 
dos profissionais da saúde que 
atuam no município.

Segundo Paulo Alves, esta 
entrega solene do Título de 
Colaboradores Eméritos da 
Cidadania aos profissionais 
da Saúde, conferida por unani-

midade pela atual Diretoria da 
OAB em Tietê, é formalizada 
pela Resolução 02, datada de 
2021.

Vale lembrar que, em todas 
as cinco gestões do atual pre-
sidente Paulo Alves frente à 
entidade em Tietê, buscou-se 
homenagear profissionais que, 
por sua conduta pessoal e pro-
fissional, tornaram-se exem-
plo na defesa da Cidadania 
que, nada mais é, que os direi-

tos constitucionais contempla-
dos pela Constituição Federal 
a cada cidadão brasileiro. 

“Respeitando, rigorosa-
mente, todas as recomenda-
ções sanitárias, não poderí-
amos deixar para depois a 
prestação deste reconheci-
mento aos valorosos profis-
sionais da linha de frente, que 
atuam em Tietê. A partir da-
qui, estendermos nossa eterna 
gratidão a essa categoria pro-
fissional em todo o mundo, 
exemplo de dedicação e entre-
ga pelo próximo. Estes seres 
são verdadeiras luzes na treva 
da pandemia”, afirmou Paulo 
Alves. 

Na oportunidade, fizeram 
uso da palavra, enaltecendo os 
profissionais da Saúde e atri-
buindo importância ao gesto 
da OAB-Tietê, a vice-presiden-
te Viviane Iusif Alves; o dire-
tor-superintendente da Santa 
Casa local, Pedro Tamaio Oge-
da; o provedor da Santa Casa 
e ex-presidente da OAB-Tietê, 
Flavio Ricardo Melo e Santos; 
e a enfermeira Ana Paula dos 
Reis, que agradeceu, em nome 
da categoria, a homenagem re-
cebida. 

Divulgação PMT

Divulgação OAB-Tietê

Durante visita, foi estreitado o relacionamento

Viviane Iusif Alves, Paulo de Souza Alves Filho, Ana Paula dos Reis, Aislan de 
Queiroga Trigo, Flávio Ricardo Melo e Santos e Pedro Tamaio Ogeda

Comitiva pleiteia pavimentação na estrada 
vicinal Frederico Zambianco

EM SÃO PAULO

Os vereadores de Tietê, 
Junior Regonha (MDB), Má-
rio Junior Domingues (PV) 
e Cláudio Donizete (PSDB), 
juntos do prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB), estiveram na 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional do Estado de 
São Paulo, na quinta, 25 de 
fevereiro, para pleitearem a 
pavimentação da estrada vi-
cinal Frederico Zambianco, 
a partir da rotatória do km 
76 da Rodovia Cornélio Pi-
res (SP-127) até sua conexão 
com a estrada vicinal Angelo 
Carpim, correspondendo a 18 
km aproximadamente.

O encontro foi solicitado 
e agendado pelos vereadores 
com convite ao prefeito Vla-
mir Sandei e, segundo as au-
toridades municipais, a per-
tinência neste pleito está no 
fato da referida via atender a 
três importantes bairros ru-
rais de grande população e 
produção, como: o Andreaze, 
o Gavetão e o São José, além 
de ser o acesso à única usina 
de açúcar e álcool de Tietê, 

a Zambianco, que, durante a 
safra, permite a circulação di-
ária de seis mil toneladas de 
cana, 200 toneladas de açú-
car, 160 mil litros de etanol, 
1.000 toneladas de vinhaça 
e em torno de 80 toneladas 
de bagaço para produção 
de energia. Dados estes que 
mostram que a referida es-

trada vicinal possui intenso 
tráfego de veículos, ônibus, 
caminhões e pedestres. 

O pleito deverá ser atendi-
do pelo novo pacote de vici-
nais a ser lançado, em breve, 
pelo governador João Doria 
(PSDB) e pelo secretário de 
Desenvolvimento do Estado 
de São Paulo, Marco Vinholi. 

A recepção da comitiva mu-
nicipal ficou por conta de 
Marcos Pila, responsável pelo 
projeto de vicinais. Também 
acompanharam o encontro o 
ex-vereador Fernando Bisca-
ro de Souza e o empresário 
Umberto Zambianco, sócio-
-proprietário da Usina Zam-
bianco.

Projeto deverá ser atendido no novo pacote a ser lançado por João Doria

Divulgação

Segundo o secretário, seu cargo é um combustível que movimenta diariamente o desenvolvimento do seu trabalho em prol de resultados positivos

ENTREVISTA

Para Sulleiman, seu amor por Tietê faz a diferença

Nesta edição, prossegue 
a série de entrevistas com o 
novo Secretariado do prefeito 
de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB), 
que, neste segundo governo, 
sofreu alterações com o obje-
tivo de dar um novo fôlego e 
mais dinamismo aos trabalhos 
do Poder Executivo em prol do 
município e da população.

Formado em Administra-
ção, Gestão de Negócios e Ges-
tão Financeira pela Faculdade 
de Ciências Gerenciais de Itu 
(Ceunsp) e com especializa-
ções nas áreas da Gestão Pú-
blica e Docência no Ensino Su-
perior de Sorocaba, Sulleiman 
Schiavi Nicolosi é o secretário 
de Governo e Coordenação e 
autor das obras “Gestão Públi-
ca Educação Base para o De-
senvolvimento” e “Sistema de 
Gestão da Qualidade na Admi-
nistração Pública”. 

Vale ressaltar que o entre-
vistado cursou o Ensino Médio 
e fez Magistério na Escola Esta-
dual “Plínio Rodrigues de Mo-
rais”, bem como Matemática e 
Ciências na OSE Itapetininga. 

Sulleiman já atuou como 
professor em Itu, Cerquilho e 
Tietê e exerceu a vereança por 
dois mandatos. Além disso, 
por quatro vezes, trabalhou 
como dirigente em Secretarias 
Municipais da Educação.

A seguir, o secretário re-
velará os maiores desafios da 
função, as medidas prioritá-
rias para melhorar os serviços, 
além de contar quais qualida-

des lhe ajudarão a liderar e 
alcançar resultados diferencia-
dos. 

NOSSA FOLHA - Como é 
comandar a referida Secreta-
ria e, hoje, quais são os três 
maiores desafios da pasta e 
por quê?

SULLEIMAN - É um grande 
desafio assumir a complexi-
dade da Secretaria Municipal 
de Governo e Coordenação, 
que tem como competência o 
assessoramento ao chefe do 
Poder Executivo e seus secre-
tários na execução da política 
administrativa do município.

Como secretário, cabe a 
mim procurar manter o gover-
no, como um todo, constan-
temente informado sobre as 
atividades que estão sendo re-
alizadas pelas secretarias, uni-
dades e demais órgãos da Ad-
ministrações Direta e Indireta. 

É uma responsabilidade, 
considerando, principalmen-
te, o momento desta pande-
mia e o cenário pós-pandemia, 
diante do grande fluxo de in-
formações e ações, que, mui-
tas vezes, são alteradas para 
acompanhar as proposituras 
as quais estamos inseridos.

Levar até os munícipes as 
reais e verdadeiras informa-
ções das ações do Governo 
Municipal, na constante pres-
tação de contas ao cidadão, 
de forma a utilizar todos os 
meios de imprensa, é outro 
ponto importante a ser consi-

derado na responsabilidade de 
gerir a Comunicação Oficial da 
Prefeitura.

Atuar na gestão dos convê-
nios com os governos nas esfe-
ras estadual e federal, trabalho 
atribuído pelo prefeito Vlamir 
Sandei à Secretaria de Governo 
e Coordenação, é transformar 
em realidade as constantes 
ações de busca do chefe do 
Executivo por emendas e apre-
sentações de projetos, inse-
rindo-os nas plataformas que 
contemplam todas as áreas do 
governo. A missão de acom-
panhar o desenvolvimento do 
percurso até a transformação 
em realidade, com a efetiva li-
beração dos recursos, a execu-

ção das obras ou a liberação de 
equipamentos e a prestação de 
contas, é outro grande desafio, 
transformado em obras e em 
ganho de equipamentos, que 
beneficia a população. 

    
NOSSA FOLHA - Em sua 

opinião, quais são as medidas 
prioritárias para melhorar os 
resultados e quais delas po-
derão ser feitas já em 2021?

SULLEIMAN - Ao ser cha-
mado para assumir a Secreta-
ria de Governo e Coordenação, 
o prefeito Vlamir Sandei atri-
buiu as seguintes prioridades 
para os três primeiros meses:

1ª) Criar meios e novos 
canais de comunicação para 

as informações oficiais da Pre-
feitura chegarem à população, 
com rotina diária de prestação 
de contas ao cidadão tieteense 
dos atos e informações de re-
levância ao interesse público.

2ª) Gerir as plataformas 
de convênio, alimentando-as e 
seguindo-as diariamente, para 
a consolidação de recursos 
do Governo do Estado de São 
Paulo e do Governo Federal, 
em obras e equipamentos que 
beneficiem a população.

3ª) Atuar junto aos órgãos 
e agências de governo para 
mostrar Tietê e, ainda, buscar 
novos investimentos empresa-
rias e industriais.

Resumindo, estas três atri-
buições, determinadas como 
prioritárias pelo prefeito junto 
à Secretaria de Governo e Co-
municação, já estão alinhadas 
como política pública para a 
aplicação do Plano de Governo 
no novo ciclo da Administra-
ção Municipal, que deve im-
pulsionar o desenvolvimento 
da nossa querida Tietê. Assim, 
asseguraremos que o desen-
volvimento seja sustentável e 
que as projeções numéricas 
das estatísticas evoluam para 
a melhoria da qualidade de 
vida da população.

Também permitirá que a 
informação institucional da 
Prefeitura chegue em tempo 
real para os munícipes e as 
conquistas de recursos finan-
ceiros e de investimentos se-
jam constantes.            

NOSSA FOLHA - Quais 
qualidades suas lhe ajudarão 
a liderar e alcançar resulta-
dos diferenciados e satisfató-
rios na Secretaria?

SULLEIMAN - Creio que 
a dedicação e a doação para 
desenvolver as ações a mim 
atribuídas são atributo da mi-
nha personalidade e do meu 
caráter. A minha experiência 
de 21 anos na administração 
pública também é outro fator 
que colaborará para o alcance 
dos objetivos do prefeito em 
relação às importantes ações 
da Secretaria de Governo. 

O amor incondicional e ab-
soluto por Tietê e o fazer por 
merecer pelo cargo público 
ocupado também são o com-
bustível que movimenta dia-
riamente o desenvolvimento 
do meu trabalho em prol dos 
resultados diferenciados e sa-
tisfatórios na prestação de ser-
viços da Secretaria de Governo 
e Coordenação.     

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais.

SULLEIMAN - Agradeço a 
possibilidade ofertada pelo 
tradicional veículo de impren-
sa que é o jornal Nossa Folha, 
a atenção de seus leitores e 
a confiança a mim atribuída 
pelo prefeito Vlamir Sandei, 
em nomear-me e delegar a 
responsabilidade das impor-
tantes atribuições conferidas à 
Secretaria de Governo e Coor-
denação.

Divulgação PMT

Sulleiman já soma uma experiência de 21 anos 
na administração pública
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