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HABITAÇÃO

Tietê terá casas do “Vida Longa”
O secretário de Estado da
Habitação, Flavio Amary, esteve, em Tietê, na sexta, 30 de julho, em visita à área municipal

aprovada para a construção
de 28 unidades residenciais
para atender o Programa “Vida
Longa”, que tem como públi-

co-alvo pessoas com 60 anos
ou mais, preferencialmente
sozinhas, e com vínculos familiares fragilizados.

Na mesma data, Amary
também esteve em Cerquilho,
com o prefeito Aldo Sanson
(PSDB) para anunciar a libe-

ração de outras 28 moradias
para idosos.
Estes imóveis serão implantados por meio de par-

ceria entre as Secretarias de
Estado da Habitação e de Desenvolvimento Social, CDHU e
Prefeituras.
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SESSÃO ORDINÁRIA

DESTAQUE

ABASTECIMENTO

Legislativo apresenta
reivindicações

PL em prol da causa
animal é aprovado

Samae alerta sobre
crise hídrica

A Câmara Municipal de Tietê promoveu sessão ordinária
na terça, 3 de agosto, quando
foram apresentados 33 requerimentos.
De acordo com levanta-

O Projeto de Lei (PL)
28/2021, de autoria dos vereadores Junior Regonha (MDB)
e dr. Luis Grigolon (PV), foi
aprovado na sessão da Câmara Municipal de Tietê da terça,

Arquivo Nossa Folha

mento do blog Observatório
da Câmara, o destaque da noite ficou com o vereador dr.
Luis Grigolon (PV), autor de
nove deles.
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3 de agosto. Este PL tem como
objetivo instituir programa de
educação para a posse responsável e prevenção de maus-tratos de animais domésticos.
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UTILIDADE PÚBLICA
SAMAE, TRABALHANDO PARA VOCÊ, PEDE A COLABORAÇÃO DE TODOS QUANTO AO USO CONSCIENTE DA
ÁGUA.
PEQUENAS AÇÕES NO DIA A DIA CONTRIBUEM PARA
EVITAR O DESPERDÍCIO:
aDIMINUIR O TEMPO NO CHUVEIRO;
aFECHAR A TORNEIRA PARA ESCOVAR DENTES E ENSABOAR LOUÇAS;
aEVITAR O USO DE MANGUEIRA PARA LAVAR CALÇADAS, QUINTAIS E CARROS;
aVERIFICAR E CONSERTAR OS VAZAMENTOS.
ATITUDES COMO ESSAS PODEM GERAR GRANDE ECONOMIA E A CERTEZA DE CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. FAÇA SUA PARTE!

Samae ressalta que todos os dias, das 22 horas às 4
horas, haverá a interrupção total do abastecimento
Diante da grave situação da
estiagem que atinge o município de Tietê, ocasionando a diminuição da reserva das águas
subterrâneas dos poços artesianos, o Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto
(Samae) reforçou a divulgação
do cronograma de abastecimento para a região Central e
para o bairro São Pedro.
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Editorial

Agenda

Dê valor ao seu pai!

MATRÍCULAS O Projeto
Guri abriu novo período de
matrículas. Para a inscrição, o
responsável deve acessar o site
do projeto e preencher o formulário. O link é o https://bit.
ly/NovasMatrículas2021-2. O
Polo Tietê atende pelo telefone
(15)3285-2937 e o de Cerquilho pelo (15)3384-1796.

Neste domingo, 8 de agosto, é Dia dos Pais e essa data nos
motiva a fazer um questionamento. Você que ainda tem um pai
ao seu lado, costuma valorizá-lo em todos os sentidos? Tem demonstrado afeto, amor e reconhecimento diários? Tem mesmo?
Sabemos que por aí existem aqueles que possuem o pai, mas
acreditam ser totalmente diferentes dele, ou seja, criticam suas
atitudes e comportamentos e sua maneira de encarar a vida.
Apontam os “defeitos”, criticam sua maneira de se vestir, de falar, de andar, mostrando a si mesmo como se comportam de forma totalmente diversa. Mas fica uma pergunta para esses filhos
“rebeldes”: será que somos tão diferentes dos nossos pais?
Se fizermos uma autoanálise, veremos que as inferioridades
dele (a chamada figura paterna) podem ser as nossas também. Na
verdade, podemos agir de maneira parecida em setores diversos,
sabia? Quando nos irritamos com palavras, atitudes e comportamentos do nosso pai, verifiquemos se não agimos da mesma
forma com outras pessoas. Ou, ainda, pensamos igual, mas, é
claro, escondemos isto de nós mesmos.
É evidente que nada é por acaso! Tudo tem um propósito nesta vida, portanto, algo importante no dia a dia é perdoar qualquer
falha deste pai. Perdoar por seus comportamentos e ausências,
pois ele fez ou faz o máximo que conseguiu e que pode.
Se você sofre porque não teve carinho na infância, com certeza, tinha que ser assim, pois sua lição era aprender a ser independente, a lidar com a carência gravada em sua memória. Se
seu pai controlou sua vida desde a infância, como será que seria
se tivesse tido mais liberdade? Será que teria conquistado o que
é ou teria se perdido no meio do caminho? Ninguém faz você
sentir medo, mágoa, tristeza, raiva, infelicidade... Isso está tudo
dentro de você! As pessoas só lhe mostram o que têm que ser
aprendido e curado.
Então, aproveite esta data tão especial, e perdoe seu pai o
aceitando com seu jeito próprio, com suas manias, com suas
alegrias e frustrações, com suas fraquezas e limitações sociais,
profissionais e financeiras. Faça dele o seu herói, o seu mestre, o
seu guia de alguma maneira! Com isso, você se perdoa e se aceita
também! Mas fica outro ensinamento: depois do Dia dos Pais,
agradeça diariamente pela figura paterna que você tem, veja que
o seu jeito é bem parecido com o dele em muitos aspectos, não
apenas no aspecto físico. Com certeza, você se surpreenderá!
Logo, nosso recado de hoje é no sentido da reconciliação e do
perdão de ambos os lados, se este for o seu caso. Às vezes, não
descobrimos as coisas boas que temos conosco e vamos longe
atrás de miragens de falsos tesouros. Valorize o que você tem,
valorize seu pai. Mas, faça isso agora, neste instante, porque depois poderá ser tarde demais! Não deixe que o tempo tire de você
o prazer de ver a felicidade estampada na face do seu pai.
Lembre-se: ser pai é uma tarefa difícil, pois não é só gerar!
Estas figuras paternas também são um combo imperfeito de tentativas, erros e acertos. Muitas vezes, eles fazem o que é possível!
Outras vezes, o melhor possível! Por isso, o amor, o carinho e a
atenção que você dedica ao seu pai hoje, alguém lhe irá dedicar
no futuro, quando a sua idade chegar e você necessitar também
de tudo isso. Pense bem!

PARA ENCERRAR
“Não deixe portas entreabertas. Escancare-as ou bata-as de
vez. Pelos vãos, brechas e fendas passam apenas semi-ventos,
meias verdades e muita insensatez” - autora Cecília Meireles.

LIVE 1 Hoje, 6 de agosto,
às 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram,
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, fará uma live com o
gestor financeira e de logística
Jayme Dias de Campos. No bate-papo ao vivo, este tieteense
vai falar sobre sua vida pessoal, suas conquistas e como
é ser gerente de Operações e
Desenvolvimento de Negócios
na United Foods Corporation,
uma empresa 100% americana.
BAZAR A Associação Voluntários Anônimos de Cerquilho (Avac) realiza amanhã,
7 de julho, das 8h30 às 12h30,
o Bazar Solidário em prol dos
animais. Estarão à venda roupas e calçados (adulto e infantil) a partir de R$2 cada peça.
Valor arrecadado será direcionado para as castrações de
cães e gatos de famílias carentes. O endereço é rua São José,
1.795, no bairro Nova Cerquilho.

Bicadinhas da semana
LIVE 2 Também na segunda, 9 de agosto, às 20 horas,
o advogado de Cerquilho, Domingos Nunes Neto, entrará
em uma live com a jornalista
do Nossa Folha e criadora de
conteúdo, Damana Rodrigues,
no @damanarodrigues no Instagram. Nesta conversa, ele
contará sobre sua vida profissional, especialmente da época
que viveu fora do Brasil, e tudo
que é preciso saber sobre imigração e negócios nos Estados
Unidos por meio da Planejamento USA.
LIVE 3 José Olmiro Borges dos Santos Júnior chega
para uma live com a jornalista
do Nossa Folha e criadora de
conteúdo, Damana Rodrigues,
na quarta, 11 de agosto, às 20
horas, no @damanarodrigues
no Instagram. Ao vivo, este
pernambucano, casado com
Maria Eugênia Sacco, contará os fatos que marcaram a
sua vida, além da sua atuação
como podólogo na PodoLume,
sua formação em Gerontologia
e Saúde do Idoso, assim como
revelará seus talentos e hobbies diários.

LEILÃO SOLIDÁRIO O projeto MiauJude realizará amanhã, 7 de agosto, a partir das
15 horas, o Leilão do Miau com
transmissão ao vivo pelo perfil
@miaujude no Instagram. Estarão à venda peças de roupas
e calçados, além de caminhas e
acessórios pet e demais itens.

CONCURSO Seguem até 15
de agosto as inscrições para o
concurso de poemas do Festival Culturando de Literatura
- Vila das Artes 2021. Além
de distribuir R$15 mil em prêmios e selecionar 10 textos na
categoria nacional, a iniciativa contará também com o
Prêmio “Manoel Novaes”, que
premiará três poemas de autores nascidos ou residentes
em Cerquilho, Tietê, Laranjal
Paulista, Jumirim e Porto Feliz.
O regulamento consta no projetoculturando.com.br.

TV CIDADE JARDIM Na
segunda, 9 de agosto, a partir
das 19h30, a jornalista e apresentadora Adriana Martins
entrará em live no Instagram
pelo perfil @tvcidadejardim
para entrevistar a jornalista
âncora da CNN Brasil, Glória
Vanique. O tema deste encontro será “Mulheres no mercado
de trabalho”. Imperdível!

CAPACITAÇÃO
GRATUITA De 23 a 27 de agosto,
das 17 às 21 horas, em sua
sede, a Associação Comercial
e Empresarial de Tietê (Acet)
promove a capacitação “Empreenda Rápido” - Empreendedorismo. Os temas serão
marketing, finanças, ideia de
negócios e formalização. Reservas pelo (15)3282-1291.

PETRUCHIO Dias desses, César “Boninho” Guitte (Nossa Folha) foi comparado ao personagem Petruchio (Eduardo Moscovis), da novela O Cravo e a Rosa. Só que os fofoqueiros fizeram
questão de deixar bem claro que a única semelhança é que os
dois não fazem a barba. Porque, quando se trata de beleza, a
diferença é grande!
PALM TOP Os fofoqueiros de plantão afirmaram que Édie
“Salim” Honório está tão “moderno” que já usa um “palm top”.
Engana-se quem pensou em se tratar de um eletrônico. O homem mais econômico da rua Professor Francisco Assis Madeira anota os recados e telefones na palma das mãos.
NELSON RUBENS Comentaram pela city que, depois que o
apresentador Nelson Rubens se aposentar, Guto Paladini vai
assumir o posto de polêmico apresentador que conta tudo (e
mais um pouco) sobre o mundo e os segredos das celebridades. Será que Guto vai virar o rei da fofoca?
VIAJANTE As más línguas querem saber: quem é o conhecidíssimo tieteense que vai viajar, mas só tem dinheiro para comprar a passagem de ida? Será que, na verdade, ele quer conhecer
o mundo sem pressa para voltar?
IBOPE Espalharam por pela city que Ademir Modanesi, considerado o Homem Ibope de Tietê, tem estado todo quietinho
porque está pensando em grandes sugestões de pauta a este
semanário. Os amigos do Nossa Folha estão ansiosos!
DAIME Os fofoqueiros de plantão disseram que o único
“daime” que Paulinho Marteline faz uso é o “dai-me paciência”.
O homem, inclusive, tem até praticado técnicas de tolerância
para ficar mais zen todos os dias. Será que está dando certo?
Conte-nos Paulinho!
VIVAM OS PADRES Espalharam pela city que Ricardo “Bial”
Pupato sentiu vontade de estar ao lado dos padres Dal Bó Giovanetti e Zé Marques para comemorar as décadas de sacerdócio junto à Igreja Católica. Neste ano, os parabéns só foram no
modo virtual.
GOSPEL Falaram que Rosiane Ferreira de Lima (Shopping
Giardino) é conhecida como “gogó” abençoado. Cantores gospel Aline Barros, Fernandinho, Anderson Freire, Bruna Karla,
Elaine Martins, Irmão Lázaro e outros que se preparem!
BEBEU As borboletas do jardim contaram que tem um notável homem que confunde a voz do cantor Raul Seixas com
Roberta Miranda. Como assim?
SUMIDO Os amigos da redação notaram que Rodrigo Almeida (MC Colchão) tem tomado doril por esses dias. Suas visitas à redação, antes diárias, agora são semestrais.
FAMA Espalharam pela city que Everton Camargo (Bife)
gostou tanto de ser citado, anteriormente, nesta coluna, que
tem feito “propaganda” deste semanário só para os amigos
saberem de sua fama.
FROZEN O pessoal do Nossa Folha até pensou em estar no
reino de Arendelle, do filme Frozen, devido as baixas temperaturas. Por outro lado, houve quem achasse que o cenário parecia
mais A Era do Gelo.

HORÁRIOS DAS MISSAS

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 7 de agosto
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SANTA TERESINHA: sábado às 16 e às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SANTO ANTONIO E N. SRA. DE FÁTIMA: 19h30
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 8 de agosto
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às
19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 17h30.
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OCORRÊNCIAS

Trio suspeito de furtos acaba preso em Jumirim
Duas mulheres e um homem foram presos e, no veículo em que eles estavam, os policiais encontraram mercadorias com etiquetas
Duas mulheres e um homem acabaram presos na terça, 3 de agosto, suspeitos de
tentarem roubar a bateria de
um caminhão em Jumirim.
A Polícia Civil, que também
investiga a participação do
grupo em furtos na região, informou que as prisões foram
feitas depois de trabalhos realizados pela equipe do Setor
de Investigações Gerais (SIG)
de Laranjal Paulista.
Na ocasião, a polícia descobriu que o veículo utilizado
pelos criminosos na tentativa
de roubo estava passando em
frente ao terminal rodoviário
e encontrou o carro no local,
ocupado por uma motorista.
Do lado de fora, estavam um
homem e outra mulher, acompanhados de uma criança.
A equipe fez a abordagem
e levou os suspeitos à Delegacia de Polícia. Conforme informado, o grupo foi reconhecido
pelo dono do caminhão, que
disse que os três só não conseguiram roubar a bateria do ve-

ículo porque ele simulou estar
armado.
Com os suspeitos, os policiais também encontraram
quatro frascos de perfume,
quatro pares de chinelo, caixas com dois pares de tênis e
duas calças. As mercadorias
estavam novas, com etiquetas,
e o grupo é investigado por
vender produtos furtados em
estabelecimentos comerciais
da cidade.
A Polícia Civil informou
que os três foram presos por
tentativa de roubo e também
serão investigados por corrupção de menores, já que estariam utilizando o filho de uma
das mulheres detidas para
praticar os furtos, segundo a
investigação.
O homem foi recolhido à
cadeia de Itatinga e as mulheres foram levadas para a cadeia
de Cesário Lange. A criança foi
entregue ao Conselho Tutelar
e as mercadorias foram apreendidas para análise.
CONTRABANDO - Em Tie-

Polícia prende trio suspeito de tentar
roubar bateria de caminhão em Jumirim

tê, um motorista de uma carreta bitrem foi preso por contrabando transportando mais
de 450 mil maços de cigarro
contrabandeado na Rodovia
João José Rodrigues na quarta,
4 de agosto.
De acordo com a Polícia
Militar Rodoviária, uma equipe de fiscalização abordou o
veículo e, durante a vistoria,
localizou 900 caixas de cigarro (cada caixa com 50 pacotes)
oriundos do Paraguai. Além
da carga, oito placas metálicas
clonadas e, também, três Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
falsos foram apreendidos.
Ainda segundo a Polícia, os
documentos falsificados são
uma estratégia utilizada para
burlar o acompanhamento
do veículo pelas autoridades.
De acordo com os policiais, o
motorista confessou o crime e
a troca de placas clonadas ao
cruzar a fronteira. Ele foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba, onde acabou

Divulgação Polícia Civil

preso em flagrante pela prática do crime de contrabando.
TRÁFICO - Em Cerquilho,
no sábado, 31 de julho, em patrulhamento, a Polícia Militar
(PM) se deparou com um veículo GC Vectra, sem ninguém
em seu interior, porém, com
as portas abertas em plena via.
Fato este que chamou atenção,
principalmente porque, naquele mesmo endereço, uma
residência encontrava-se com
o portão totalmente aberto.
Ao averiguar, a PM localizou um indivíduo, que, naquela ocasião, se apresentou
como locatário da casa e autorizou a entrada da equipe. Ao
efetuar a revista, em um dos
cômodos do imóvel foram encontradas, no interior de uma
caixa de ferramentas, porções
de entorpecentes e uma balança. Diante dos fatos, a PM deu
voz de prisão em flagrante ao
indivíduo e o encaminhou a
Central de Flagrantes de Tatuí,
onde permaneceu à disposição
da Justiça.

CONQUISTAS

HABITAÇÃO

Em Tietê, secretário de Estado visita a
Estação Experimental

Anunciada construção de
unidades do “Vida Longa”

No sábado, 31 de julho, o
prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
recebeu e acompanhou o secretário de Estado da Agricultura, Itamar Borges, em visita à
Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Tietê (Estação
Experimental - antigo Posto de
Algodão) e ao Núcleo de Produção de Mudas (antigo Posto
de Fumo).
Na oportunidade, o prefeito acompanhou o secretário
de Estado durante encontro
com lideranças do agronegócio, como Sindicado Rural de
Tietê, profissionais da Secretaria Estadual da Agricultura,
lotados em Tietê, cooperativas
de produtores, secretários municipais e lideranças políticas.
“A ocasião foi importante
para o conhecimento e fomento das parcerias que o município poderá conveniar com os
programas da Secretaria da
Agricultura, além do encontro
ser muito oportuno para o desenvolvimento de projetos, em
diálogo com o Governo do Estado”, disse Sandei.

Divulgação PMT

O prefeito permaneceu na companhia do secretário
durante encontro com lideranças do Agronegócio
O prefeito também destacou a importância e o orgulho
de Tietê possuir três importantes braços da Secretaria
de Agricultura do Governo
Estadual, que são a Unidade
de Pesquisa e Desenvolvimento de Tietê (UPD); o Núcleo de
Produção de Mudas, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati); e a Casa da

Agricultura, que prestam relevantes serviços para o agronegócio do Estado.
CONVÊNIO - Na sexta, 30
de julho, Vlamir Sandei recebeu os representantes da Unimed, Sérgio Antonio Furtuoso
e Mauro Rontani, para tratar
sobre a renovação do convênio
dos servidores públicos municipais, além de atender sua

solicitação quanto à visita técnica na Unimed de Tietê.
Na oportunidade, ao lado
do secretário municipal de
Administração e Modernização, Paulo Luiz Fuza, o prefeito destacou a importância da
Unimed atender aos servidores com toda estrutura técnica
e tecnológica, o que resguarda
e salva vidas neste período da
pandemia da covid-19.
Sandei relatou também sobre sua satisfação no cumprimento contratual da Unimed
em relação ao plano de saúde
da Prefeitura e solicitou melhorias na unidade local.
ELEKTRO - Através de
parceria entre a Prefeitura e a
Elektro, na terça, 3 de agosto, a
Unidade Básica de Saúde (UBS),
do bairro Terras de Santa Maria, recebeu um refrigerador
científico que será utilizado no
armazenamento de vacinas. A
iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética
(PEE) regulado pela Agência
Nacional de Eficiência Energética (Aneel).

O secretário de Estado da
Habitação, Flavio Amary, esteve, em Tietê, na sexta, 30 de julho, em visita à área municipal
aprovada para a construção
de 28 unidades residenciais e
mais infraestrutura necessária
para atender o Programa “Vida
Longa”, que tem como público-alvo pessoas com 60 anos
ou mais, preferencialmente
sozinhas e com vínculos familiares fragilizados.
Na oportunidade, o prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
acompanhou o secretário de
Estado em direção ao terreno
que receberá as referidas unidades, além de tratarem sobre
a avaliação de terreno para a
construção das 100 unidades
habitacionais, já assinadas por
convênio celebrado entre a
Prefeitura e o Governo Estadual em 2020.
O secretário de Habitação
do Estado, Flavio Amary, elogiou a localização que abrigará o Programa “Vida Longa” e
informou que o Governo Estadual deverá licitar as ações nos
próximos 60 dias. Também

falou sobre a avaliação do terreno que abrigará as 100 unidades habitacionais que Tietê
receberá.
No final da visita, dirigiu-se
com o prefeito e secretários
municipais ao Distrito Industrial para entender o projeto
de expansão pretendido pelo
prefeito Vlamir Sandei com a
criação do Distrito Industrial
II, apresentado ao governador
João Doria (PSDB) e aos secretários Marco Vinholi (Estado
Desenvolvimento Regional) e
Itamar Borges (Agricultura).
No mesmo dia, Flavio
Amary esteve com o prefeito de Cerquilho, Aldo Sanson
(PSDB) para anunciar a liberação de 28 moradias para idosos que vivem sozinhos, em
situação de vulnerabilidade
social em Cerquilho.
Estes imóveis serão implantados pelo Programa Vida
Longa por meio de parceria
entre as Secretarias de Estado
da Habitação e de Desenvolvimento Social, Companhia de
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano (CDHU) e Prefeituras.

SESSÃO DA CÂMARA

DESTAQUE

Poder Legislativo apresenta reivindicações emergenciais

PL em prol da causa animal é
aprovado na Câmara de Tietê

A Câmara de Tietê promoveu na terça, 3 de agosto,
a sessão ordinária, quando
foram apresentados 33 requerimentos. De acordo com
levantamento do blog Observatório da Câmara, o destaque
da noite ficou com o vereador
dr. Luis Grigolon (PV), autor de
nove deles. “Quem acompanha
as sessões sabe que, apesar
de bastante ativo durante as
reuniões sempre se manifestando sobre os mais variados
assuntos, Grigolon não tinha
por costume apresentar requerimentos; assim, essa nova
postura é digna de registro”,
reforçou o blog.
A seguir, estão listados os
principais assuntos tratados
pelos vereadores.
Na sessão, Grigolon solicitou à Prefeitura e à concessionária Rodovias do Tietê o
atual estado das pontes e da
passarela sobre o Rio Tietê. Ou
seja, quis saber se há inspeções periódicas nesses locais e
lembrou que, no verão passado, as águas do Rio Tietê subiram e atingiram as estruturas
das pontes e da passarela da
região central da cidade.
Na mesma sessão, o vereador Adriano Aronchi (DEM)
destacou que o prédio escolar
“Luís Antunes” apresenta péssimo estado de conservação,
tanto que, talvez, deixe de

abrigar a escola para não expor os alunos a risco. Por isso,
pediu providências no sentido
da correta manutenção dos
equipamentos públicos.
Aronchi também quer saber da Prefeitura qual a previsão para finalização das obras
de revitalização da avenida
Fernando Costa (Beira-Rio),
pois o prazo inicial informava ser maio de 2021, o não foi
cumprido. Também requereu
a justificativa para o aditamento do contrato em mais R$130
mil, assinado em 8 de julho.
Já o vereador Jairo de Castro (PRTB) apresentou dois
requerimentos sobre conservação de prédios escolares, inclusive com exibição de vídeos
que comprovam tais problemas. O vereador também esteve na escola “Professora Ossin
José”, no bairro Cornélio Pires,
a qual atende alunos do Maternal 2 e Pré 1 e 2, conforme
consta no site da Prefeitura, e
mostrou a existência de um
vão livre, com altura de dois
metros, sem qualquer barreira
de proteção.
De acordo com o edil do
PRTB, ali existia uma rampa,
que acabou demolida. Assim,
o pedido do vereador é para
a rápida intervenção do Poder
Executivo, considerando que o
prédio está há um ano e meio
sem alunos, o que foi tempo

suficiente para o município
providenciar os reparos e as
devidas melhorias na unidade.
Jairo de Castro também
apontou irregularidades na
Escola “Professora Maria José
Dal Bó Giovanetti Polastre”, no
bairro Bertola, que atende alunos do Ciclo II, do 6º ao 9º ano
do Ensino Fundamental.
Na mesma sessão, o vereador Junior Regonha (MDB) pediu estudos junto à Prefeitura
para a instalação de outra Unidade Básica de Saúde (UBS), no
bairro São Pedro. O vereador
informou que há uma única
UBS atendendo a população
do São Pedro, Bertola, Cornélio
Pires, Parque dos Lagos, Garcia
e imediações. São aproximadamente 10 mil habitantes que
geram demanda significativa.
Daí há a necessidade de verificação quanto à expansão da
estrutura de Saúde para atendimento adequado dos cidadãos”, reforçou Regonha.
Já o vereador Mario Jr. (PV)
fez uso da palavra livre na Tribuna da Câmara para cobrar
publicamente o prefeito Vlamir Sandei (PSDB). De acordo
com o edil do PV, a falta de
água na região central de Tietê
é assunto grave e urgente, que
pode ser resolvido (ou ao menos amenizado) a partir de reativação do poço existente na
rua Francisco de Toledo e da

ativação do poço recém perfurado na rua Tereza Marson
Sbompato. No entanto, Mario
Jr. explicou que o Serviço Autonônomo Municipal de Água
e Esgoto (Samae) não possui
recursos financeiros para concretizar as obras, orçadas em
R$600 mil.
Diante disso, relatou que,
para tratar sobre a crise hídrica, ele e os vereadores Regonha e Grigolon estiveram, em
reunião em 27 de julho, com o
prefeito, para pedirem providências quanto à liberação de
verba. “O prefeito prometeu
o envio de PL para a Câmara
até 30 de julho com a pedido
de autorização para liberação
do crédito, porém, isso não
se concretizou”, disse. Assim,
Mário Jr. cobrou, publicamente, Vlamir Sandei para que
cumpra o prometido e consiga
amenizar a situação da falta
de água no Centro de Tietê.
A Câmara também aprovou um PL, de autoria de Regonha e Grigolon, que institui
o Programa de Educação para
posse responsável e prevenção
de maus-tratos de animais domésticos nas escolas da Rede
Municipal de Ensino de Tietê.
O PL seguiu para sanção do
prefeito.
Vale ressaltar que os vereadores se reunirão novamente
na terça, 10 de agosto.

Na sessão da Câmara Municipal de Tietê na terça, 3 de
agosto, foi aprovado o Projeto de Lei (PL) 28/2021, de
autoria dos vereadores Junior
Regonha (MDB) e dr. Luis Grigolon (PV). Este PL tem como
objetivo instituir programa de
educação para a posse responsável e prevenção de maus-tratos de animais domésticos.
Segundo Regonha e Grigolon, “a cada ano, temos observado um grande aumento
de animais abandonados nas
ruas de Tietê decorrentes de
posse não consciente dos seus
tutores. Para se ter uma ideia,
além dos animais que estão no
Canil Municipal, a Associação
de Proteção dos Animais MiauJude abriga, aproximadamente, 180 animais, que outrora
encontravam-se nas ruas ou
em situação de maus-tratos. Já
encontramos nas legislações
federais, estaduais e municipais, um conjunto de leis que
já prevêem consequências
para os casos de abandono e
de maus-tratos”, destacaram
os edis.
Os autores do PL ressaltaram que referida iniciativa
acabou de ser aprovada pelo
Poder Legislativo de Tietê e
tem como objetivo direcionar
a solução deste problema para

a esfera da informação educativa.
“Acreditamos que levar informação e educação às nossas crianças e adolescentes
referentes a essas questões relacionadas a posse animal responsável e suas consequências
e compromissos colaborará no
sentido da conscientização.
Mesmo porque um proprietário responsável deve cuidar
da saúde e do bem-estar do
seu animal ao mesmo tempo
que necessita protegê-lo de
acidentes ou de se tornar um
transmissor de parasitas em
ambientes externos”, reforçaram os vereadores.
Ainda de acordo com os
edis Regonha e Grigolon, “ao
se adotar políticas públicas
que evitam o abandono dos
animais, surgem os resultados
positivos junto ao próprio Poder Público, evitando-se despesas com a manutenção de canil
público, além, de reverter em
benefício da sociedade medidas que barrem o descontrole
populacional de cães e gatos,
bastante prejudicial e de consequências perante à saúde
pública”.
Os vereadores Regonha e
Grigolon disseram que este PL
segue para a sanção do prefeito Vlamir Sandei (PSDB).
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Samae alerta população
sobre consumo consciente
Diante da grave situação
de estiagem que atinge Tietê,
ocasionando a diminuição da
reserva das águas subterrâneas dos poços artesianos, o
Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto (Samae) reforçou a divulgação do cronograma de abastecimento.
REGIÃO CENTRAL - às segundas e quartas, das 6 horas
às 15 horas, na Barra Funda,

Caixa d’Água, Nova Tietê e
condomínios Cidade Jardim e
Nova Tietê; às terças e quintas, das 6 horas às 15 horas,
no BNH, Jardim Baccili, Jardim
da Serra, Santa Terezinha, Seis
Irmãos, Vila São Geraldo, Vila
Justina e Zanelati;
CENTRO E SÃO PEDRO todos os dias, das 22 horas às
4 horas, haverá a interrupção
total na localidade.

Nossa Folha . 62 anos

FALECIMENTOS
VALDELICE CARDOSO DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 30 de julho, Valdelice Cardoso de
Souza aos 72 anos. Falecida era divorciada e deixou os filhos
Ricardo e Robson, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de
Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ MATIAS DE PAZIN BRUNHEROTO
Faleceu em Piracicaba, em 31 de julho, José Matias de Pazin
Brunheroto aos 76 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida Capelini Brunheroto e deixou o filho José Carlos, além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Memorial Jardim do Éden,
sendo sepultado em jazigo da família.
NEIDE DA SILVA ALVES LIMA
Faleceu em Tietê, em 31 de julho, Neide da Silva Alves Lima
aos 89 anos. Falecida era casado com dr. Álvaro Ozório Alves
Lima e deixou os filhos Marisa, Ana Lúcia, Claudia, Renata, Maria
Helena e Álvaro, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.

Campos Barros aos 40 anos. Falecida era casada com Vanderlei
Martins de Barros e deixou os filhos Breno Frauzino e Barbara,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Memorial Jardim do Éden,
sendo sepultado em jazigo da família.
JUREMA SERAFIM MONTANHAM
Faleceu em Tietê, em 4 de agosto, Jurema Serafim Montanham aos 82 anos. Falecida era viúva de Aluizio Montanham e
deixou o filho Paulo Alessandro, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Éden, sendo
sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem a todos pelas manifestações de pesar recebidas e aos que compareceram aos
funerais.

VITÓRIO ZANETTI
Faleceu em Cerquilho, em 31 de julho, Vitório Zanetti aos 89
anos. Falecido era casado com Lourdes Carlos Arruda Zanetti e
deixou os filhos Luiz Antonio, José Roberto, Sônia Maria, Marilei
e Luiz Michel, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA NILCE CORTELAZZI DE SAN JUAN
Faleceu em Tietê, em 1º de agosto, Maria Nilce Cortelazzi de
San Juan aos 90 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Maria
Célia, Rosa Maria, Luiz Alberto e Waldo, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
MICHELI APARECIDA DE CAMPOS BARROS
Faleceu em Sorocaba, em 1º de agosto, Micheli Aparecida de

FALECIMENTOS
JOSÉ MARIA ALVES
Faleceu em Cerquilho, em 25 de julho, José Maria Alves aos
62 anos. Falecido era solteiro e deixou os filhos Giovana, Juliana
e Willians, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
NELI DIAS DE RAMOS LIMA
Faleceu em Sorocaba, em 25 de julho, Neli Dias de Ramos
Lima aos 58 anos. Falecida era casada com Eloir Gomes de Lima
e deixou os filhos Jonas, Gilmar, Thiago, Gilson, Eliane, Vagner,
Sabrina, Helen e Giovane, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
JANDIRA DE MORAES LIMA
Faleceu em Cesário Lange, em 26 de julho, Jandira de Moraes Lima aos 77 anos. Falecida era casada com José Antunes de
Lima e deixou os filhos Arlete, Odete, Edvaldo, Ricardo, Eduardo, Magali e Ronaldo (in memoriam), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ANTONIO FONSECA DOS SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em 27 de julho, Antonio Fonseca dos
Santos aos 45 anos. Falecido era solteiro e deixou o filho Guilherme, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Vila Formosa de São Paulo,
sendo sepultado em jazigo da família.
FERNANDO ANTUNES TOLEDO
Faleceu em Tietê, em 28 de julho, Fernando Antunes Toledo
aos 72 anos. Falecido era casado com Maria José Giovani Toledo
e deixou os filhos Fernanda e Vinícius, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério do Morumbi de São Paulo,
sendo sepultado em jazigo da família.
NIVALDO CISOTTO
Faleceu em Cerquilho, em 28 de julho, Nivaldo Cisotto aos 61
anos. Falecido era casado com Maria Crelia Rodrigues de Paula
e deixou o filho Nivaldo Aparecido, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
JOÃO BERGAMIM
Faleceu em Cerquilho, em 28 de julho, João Bergamim aos
69 anos. Falecido era solteiro e deixou o filho Ederson Eduardo,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
CLEUSA MARIA ALVES DE CAMPOS
Faleceu em Tietê, em 29 de julho, Cleusa Maria Alves de
Campos aos 87 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Lazáro, Célia, Eliana (in memoriam), Cássia e Luciana, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família
MARIA VIEIRA BRAZ DE OLIVEIRA
Faleceu em Laranjal Paulista, em 30 de julho, Maria Vieira
Braz de Oliveira aos 68 anos. Falecida era casada com Benedito
Santos de Oliveira e deixou os filhos Reinaldo, Ângela, Elisangela, Rosangela, Solange e Anilto, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Laranjal Paulista e, após recomendação, dirigiu-se ao o Cemitério da Saudade
de Laranjal Paulista, sendo sepultado em jazigo da família.
JOÃO GONÇALVES BARROS
Faleceu em Cerquilho, em 30 de julho, João Gonçalves Barros
aos 76 anos. Falecido era solteiro e deixou os filhos Josemar,
Juareis, Jurandir, Lucelia e Lucimar (in memoriam), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerqui-

lho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
JOÃO PEPERAIO
Faleceu em Higienópolis, em 30 de julho, João Peperaio aos
77 anos. Falecido era casado com Maria Alice Cambui Peperaio
e deixou as filhas Elisangela, Elisabete e Kátia, além de demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ PEREIRA GOMES
Faleceu em Cerquilho, em 31 de julho, José Pereira Gomes
aos 83 anos. Falecido era casado com Iraci Alves Araújo Gomes e
deixou os filhos Cícera, Gilda, Genilda, José, Celena e Maria Lúcia,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ FRANCISCO MAGALHÃES
Faleceu em Tietê, em 31 de julho, José Francisco Magalhães
aos 76 anos. Falecido era casado com Anésia Gonçalves Souza e
deixou os filhos Maria Vanilde, Ioneide Regina, José Lucas, Josiane e Andréia Aparecida, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Memorial Jardim do
Éden de Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
EDSON LUIZ RIBEIRO
Faleceu em Piracicaba, em 1º de agosto, Edson Luiz Ribeiro
aos 49 anos. Falecido vivia em união estável com Viviane Aparecida Camila e deixou os filhos Fábio, Gean e Felipe, além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
TOMAZ DE CAMARGO
Faleceu em Tietê, em 1º de agosto, Tomaz de Camargo aos 87
anos. Falecido era viúvo de Thereza Maciel de Camargo e deixou
os filhos Valdir, Sônia, Carlos e João Elias (in memoriam), além
de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Crematório Primaveras de Guarulhos.
ÁLVARO MARINHO
Faleceu em Itu, em 2 de agosto, Álvaro Marinho aos 60 anos.
Falecido era solteiro e deixou demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
EDINALVA PEREIRA VAZ
Faleceu em Botucatu, em 2 de agosto, Edinalva Pereira Vaz
aos 55 anos. Falecida era casada com Djalma Vaz e deixou os
filhos Danilo, Erivelto e Jean Carlos, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Laranjal Paulista
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério da Saudade de Laranjal Paulista, sendo sepultado em jazigo da família.
ABILIO ALEIXO
Faleceu em Tietê, em 3 de agosto, Abilio Aleixo aos 87 anos.
Falecido era viúvo de Nair Aleixo e deixou os filhos Valdecir Aparecido, Osvaldo Aleixo, Leonice Aparecida, Valdir Aleixo e Leonor
Antonia, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no do Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ALDA NUNES SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em 3 de agosto, Alda Nunes Santos aos
91 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Jaci, Nanci, Adilson,
Aldacir, Amilton (in memoriam), Antonio (in memoriam) e Edna
(in memoriam), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
WALTER PINTO NETTO
Faleceu em Conchas, em 3 de agosto, Walter Pinto Netto aos

42 anos. Falecido era solteiro e deixou demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Anhembi,
sendo sepultado em jazigo da família
RICARDINO DOS SANTOS
Faleceu em Tietê, em 4 de agosto, Ricardino dos Santos aos
93 anos. Falecido era viúvo de Iraci dos Santos e deixou os filhos
Luzia, Arlindo, Elizabete, Maria, Marilena, Raimundo, Marilú,
Faustino, Neide, Nelci, Lorival, Laurencio, Elisianio e Luiza, além
de demais familiares.
Seu corpo foi velado no do Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ FLORINDO FORNAZARI
Faleceu em Tietê, em 5 de agosto, José Florindo Fornazari
aos 76 anos. Falecido era casado com Isabel Lonta Fornazari e
deixou os filhos Claudio, Silvio, Silvia, Claudia, José Francisco,
Claudinei, Claudenira e Isabel Cristina, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no do Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA ALICE DE ALBUQUERQUE SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 5 de agosto, Maria Alice de Albuquerque Silva aos 65 anos. Falecida era viúva e deixou as filhas
Lucimara, Luciana e Carem, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família
MANOEL MONTEIRO
Faleceu em Cerquilho, em 5 de agosto, Manoel Monteiro aos
85 anos.
Falecido era casado com Maria Aparecida Monteiro e deixou
os filhos Wagner e Marcelo, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao o Cemitério Lapa de São Paulo, sendo
sepultado em jazigo da família
ARY LEANDRO DE OLIVEIRA
Faleceu em Tietê, em 5 de agosto, Ary Leandro de Oliveira
aos 67 anos.
Falecido vivia em união estável com Girlene Lucia da Silva e
deixou os filhos Adriano Leandro, Ailton Leandro e Adilson (in
memoriam), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no do Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br
Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP
Telefones: (15) 3282-3744
3285-1960 . 99658-0967

Compra, Venda e Locação
LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS
- ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA
MELHOR ATENDER A TODOS
l Casa no Jardim Bonanza = R$600.
Acomodações: um dormitório, sala, cozinha e um banheiro social e garagem para
um carro descoberto.
l Casa no Jardim São Francisco - Fundo, totalmente separada = R$600. Acomodações: dois cômodos (3,90 x 3,90),
cozinha, um banheiro grande (1,60 x 2,9),
uma lavanderia grande, quintal espaçoso. Obs: Água e luz separados.
l Casa no Centro - Excelente localização, em frente para a praça central Valor da locação: R$750 + 50% do IPTU
(R$55,05) = Total: R$ 805,05. Acomodações: Sobrado - Piso Superior disponível,
com dois dormitórios, um banheiro social,
sala e cozinha conjugados e lavanderia.
l Casa no Piso Inferior - Altos do Tietê
= R$820. Acomodações: dois dormitórios,
sala, cozinha, um banheiro social, área
de serviço junto a garagem coberta para
um carro.
l OPORTUNIDADE: lotes no novo Loteamento TerrAzul.
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Terreno no Jardim Bonanza, próximo
ao ginásio de esportes, excelente localização. R$86 mil. Metragem do terreno:
10x34,50 = 345m²
l Chácaras no Shangri-lá, sem benfeitorias. R$230 mil. Faz fundos para o
Rio Tietê e frente para Oeste. Terreno:
36,56x138,47 = 5.062,72m².
l Chácara no Shangri-lá, com 1.800m²
de terreno e 192,99m² de construção =
R$350 mil.
Acomodações: três dormitórios, sendo
uma suíte, sala, cozinha, um banheiro social, lavanderia, varanda, pomar e piscina
em reforma.
l Casa no bairro Paraíso = R$600 mil.
Sobrado: Parte Superior: dois dormitórios, um banheiro social, cozinha, lavanderia. Inferior: dois dormitórios, um
banheiro, e garagem coberta para dois
carros.

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.

ADOÇÃO URGENTE

Divulgação Projeto MiauJude

SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

W H AT S A P P

(15)3282-5133

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Planejamento após a
Reforma da Previdência
Divulgação

Este é o Michael, filho da Lessie e irmão do Ross, que também aguardam uma adoção! Tem um ano, está castrado e
vacinado com as três doses. Embora seja um cão dominante,
é muito amoroso. Porém, convive bem somente com fêmeas.
Mais informações pelo (15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

Devido à importância
de se fazer o Planejamento
Previdenciário, neste artigo
enfatizarei que planejar é
essencial em tudo na nossa
vida, pois, assim, minimizamos as chances de insucesso.
Atualmente, as pessoas
têm contratado advogados
previdenciaristas para fazerem seus Planejamentos
Previdenciários, tendo em
vista às inúmeras alterações na legislação previdenciária.
Afinal o que é Planejamento Previdenciário?
É um serviço que visa organizar e preparar a pré-aposentadoria do segurado, visando garantir-lhe uma aposentadoria com valor mais vantajoso e também concedê-lo de forma
mais célere.
Fato é que o segurado da Previdência Social contribui a
vida toda para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e
sonha com a tão esperada aposentadoria, mas não se programa para isso e, quando solicita seu benefício, vê seu pedido
indeferido exatamente porque não se preparou como deveria.
Apesar das frequentes mudanças no Direito Previdenciário, planejar ainda é a melhor opção. Aliás, é essencial, pois
o segurado, além de deixar organizada toda a documentação,
também terá uma visão geral e detalhada sobre sua vida contributiva, podendo assim escolher qual o melhor momento
para pleitear seu benefício de aposentadoria junto ao INSS.
Como fazer esse Planejamento Previdenciário?
Primeiro, deve-se fazer um levantamento sobre quanto
tempo de contribuição possui, consultando o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), extrato de vínculos e
contribuições vertidas ao INSS, através o Portal Meu INSS;
Depois, analisar minuciosamente esse extrato e, se for necessário, retificá-lo caso tenha algum indicador;
Também verificar se tem atividade especial, rural, ou períodos de trabalho que não foram lançados no CNIS;
E, por fim, realizar o cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI)
para que o segurado saiba qual o valor que receberá.
É, claro, que fazer um Planejamento Previdenciário exige
muito conhecimento técnico, mas é possível começar utilizando o simulador do próprio site do INSS, mas, oriento sempre a procurar um profissional especialista na área, afinal,
não podemos brincar com o nosso futuro, não é mesmo?
Planeje a sua aposentadoria! Faça o seu Planejamento Previdenciário!
Geruza Flávia dos Santos é advogada especialista
em Direito Previdenciário e Trabalhista,
inscrita na OAB/SP 266.012
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DESTAQUE

Hípica Vidotto conquista seis vitórias em Jaú
Por Tietê, estrearam Manuela Melaré Foltram, Laura Brandolise Bertola, Rafaela Couri, Giovana Ferrari Silva e Lethicia Semionato Ocampo
A Hípica Vidotto esteve
presente na inauguração da
Sociedade Hípica de Jaú, em
solenidade realizada no sábado, 31 de julho, e no domingo,
1º de agosto.
Objetivo foi o de participar
da terceira etapa dos Campeonatos de Salto, Hipismo Rural
e Top Riders, que, nesta edição, teve a prova de duplas
da Associação Brasileira dos
Cavaleiros de Hipismo Rural
(Abhir).
Esta referida prova contou
com um grande número de
inscritos e, também, marcou
a retomada do campeonato deste ano de 2021, com a
participação de novos atletas
da equipe que puderam competir pela primeira vez nesta
importante disputa.
Pela Hípica Vidotto, representando o município de
Tietê, estrearam Manuela Melaré Foltram, Laura Brandolise
Bertola, Rafaela Couri, Giovana Ferrari Silva e Lethicia Semionato Ocampo, mostrando
estilo, técnica e desenvoltura
na competição.
Resultado Salto
Categoria Escola
2º lugar - Rafaela Couri e a
égua Anabela.
3º lugar - Lethicia Semionato
Ocampo e o cavalo Flash.
Categoria Apirantes
(80 centímetros)

Divulgação Hípica Vidotto

4º lugar - Júlia de Campos
Formigoni e a égua Serena
Corsário.

A família do pai da medalhista
Luisa Stefani é de Tietê

Categoria Cavalos Novos
1º lugar - Ricardo Vidotto e o
cavalo Café Qualy.
Categoria Nível III (1,10m)
1º lugar - Ricardo Vidotto e a
égua Vitória Qualy.
Resultado Hipismo Rural
Categoria Estreantes
(60 centímetros)
1º lugar - Ana Laura Pereira e
o cavalo Flash.
Categoria Aspirantes
(80 centímetros)
3º lugar - Lucas Camargo Modanez e o cavalo Nicolai Ajr.
Categoria Cavalos Novos
1º lugar - Ricardo Vidotto e o
cavalo Café Qualy.
Categoria Força Livre
(1,10m)
1º lugar - Ricardo Vidotto e a
égua Viória Qualy.
Resultado Top Riders
Categoria Aberta
2º lugar - Ricardo Vidotto e a
égua Vitória Qualy.
2º lugar - Mariana Franze e o
cavalo Rafik Morab.
3º lugar - Mariana Franze e o
cavalo Rafik Morab.
3º lugar - Luiza Travain e o
cavalo Truck.

VOCÊ SABIA?

Ana Laura Pereira competiu em Jaú na
companhia do cavalo Flash
Categoria Intermediária
1º lugar - Lucas Camargo Modanez e o cavalo Nicolai Ajr.
1º lugar - Ana Laura Pereira e
o cavalo Flash.

Categoria Escola
2º lugar - Ana Laura Pereira e
o cavalo Flash.
2º lugar - Lorena Toré e a
égua Hafisa.

No sábado, 31 de julho, em
Tóquio, no Japão, as tenistas
brasileiras Laura Pigossi, 26
anos, e Luisa Stefani, 23, conquistaram aquela que pode ser
classificada, até o momento,
como a mais impensável das
medalhas para o Brasil no Japão. As duas derrotaram as
russas de virada e conquistaram a medalha de bronze.
O pódio foi o primeiro do
tênis brasileiro em todos os
tempos em Olimpíadas.
Nascida em São Paulo, mas
com raízes no município de
Tietê, Luisa Stefani é destaque
no tênis feminino brasileiro,
com o resultado histórico de
chegar às quartas de final no
US Open, no torneio de duplas.
Hoje, Luisa Stefani é a melhor
brasileira no ranking mundial
chegando ao 26º posto.
Mas você sabia que a família do pai dessa medalhista é de Tietê? Em entrevista
recente dada ao jornal Nossa
Folha, Luisa Stefani disse que
a sua avó mora no município
e, sempre que está no Brasil,
passa um tempo em Tietê.
“Não tanto quanto eu gostaria
porque eu venho poucas vezes
para cá, mas é um lugar muito

Onde Anda Você?

Juninho Capelini
faleceu aos 30 anos
A morte do jovem atleta Antonio Ademir Capelini
Junior, conhecido por todos
por Juninho Capelini, de Cerquilho, aos 30 anos, em 2018,
não só marcou a família como
uma cidade inteira. Ver partir
tragicamente um jovem atleta, artilheiro do Gargalo, onde
jogou por inúmeras oportunidades, chocou todo mundo, até quem não o conhecia.

Triste ver acabar a vida de
um rapaz que amava a vida.
Juninho era um jovem bem
apresentável e querido por
todos. Sua condição social
privilegiada nunca foi impedimento para ele estar entre
as pessoas. Era um rapaz simpático e humilde e, embora
vivesse a vida em grande estilo, nunca foi de desfazer de
ninguém. Gostava de estar
rodeado dos amigos e, dessa
forma, espalhava alegria por
onde passava.
Por questões que a vida
não explica, Juninho partiu
de forma prematura e deixou
uma família entristecida para
sempre. A esses pais que ficaram, queria deixar minhas palavras de solidariedade:
“Juninho será eternamente
recordado por nós e, principalmente, por vocês, que tanto amor lhe dedicaram. Tento
imaginar o quão difícil é aceitar a partida de um filho e me
vejo desesperado. Infelizmente, nem a nossa vida a nós nos
pertence, que fará a de outros,
como a de um filho.
Passados estes três anos,
ainda desejo que toda a família tenha força e coragem, pois
a vida precisa continuar! Ain-

da que a dor seja destruidora,
recordem, com amor e saudade, o filho que perderam e, assim, ele jamais desaparecerá
por completo das suas vidas,
pois para sempre viverá em
seus corações. Sei que é difícil
aceitar essa partida, mesmo
agora. Sei, também, que tempo algum fará diferença nesta
falta dele.
Mas tentem encontrar
conforto um no outro, assim
como no apoio e no carinho
do outro filho e dos netos.
Façam por entender, aceitar e,
principalmente, por continuar
suas vidas, esforçando-se diariamente para serem felizes,
pois é o que Juninho iria desejar, se aqui estivesse.
Juninho apenas partiu fisicamente, mas para sempre
viverá em seus corações, para
sempre será lembrado e amado por todos e, dessa forma,
vocês o manterão presente.
Assim, homenagearemos a
pessoa que ele foi em vida.
Que o sorriso do filho que
criaram, com tanto amor, ilumine para sempre a vida de
vocês. Juninho jamais será esquecido, não importa o tempo que passe. Tenham muita
força! Pensem que um filho

Rafael Bello

Laura Pigossi e Luisa
Stefani conquistaram
bronze em Tóquio
tranquilo, afastado do caos de
São Paulo, cidade onde nasci”,
disse naquela ocasião.
Luisa Stefani disse, ainda,
que “amo ir a Tietê e respirar
ar fresco do interior, curtir
minha avó, comer as refeições
caseiras dela e visitar meus demais familiares que não vejo
sempre. Tietê é meu lugar para
descansar e sair um pouco da
loucura na vida do tour, que é
viajar sempre, e da loucura de
São Paulo”.

Édie Honório
Fotos Arquivo jornal Nossa Folha

GARGALO FUTEBOL CLUBE - CAMPEÃO DA COPA TIETÊ EM 2009
EM PÉ: Cuba, Dena, Renan, Denis, Baiano, Botan, Daniel, Claiton, Danilo, Dione,
Veto, Simão e Laércio. AGACHADOS: David, Leandrinho, André, Carlinhos,
Juninho Capelini, Ednilson, Bera, Felipe, Rodrigo e Rosendo
nunca se perde! O corpo vai
embora, a voz e o toque desaparecem, mas as lembranças e
o sentimento verdadeiro permanecerão até o reencontro!”
PIADINHA DA SEMANA:
Hoje cedo, estava sentado na

calçada da minha casa, quando passou a minha vizinha e
perguntou:
- “Que festa foi aquela que
teve aqui, ontem?”
- “Foi de um casamento!”
-“ Que bom! E os noivos es-

tão bem?”
-“ O noivo está no Cemitério e a noiva no hospital”.
-“ Nossa! Mas o que houve?”
-“ Nada! O noivo é coveiro
e a noiva enfermeira!”
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Vino di Vita

A Vino di Vita tem tudo para você
comemorar esta data com muito
amor e carinho com o seu paizão.
Confira nossos kits e promoções!
Vino di Vita - 15 anos com o melhor sabor para sua vida.

COVID-19

Campanha de Imunização prossegue na segunda
Em Tietê, a vacinação atenderá, com a segunda dose da AstraZeneca, quem foi imunizado até 18 de maio e os agendados para 9 e 10 de agosto
Seguindo o cronograma
de imunização contra a covid-19, a Secretaria de Saúde
e Medicina Preventiva de Tietê anunciou que na segunda,
9 de agosto, a vacinação atenderá o público-alvo com a segunda dose da AstraZeneca
para quem foi imunizado até
18 de maio e, também, para
os agendados com a segunda
dose da AstraZeneca para as
datas 9 e 10 de agosto.
A campanha de imunização ocorre no ginásio “Acácio
Ferraz”, na Nova Tietê, das 8
às 12 horas, para os cidadãos
nascidos de janeiro a junho
e, das 13 às 16 horas, para
quem nasceu entre julho e
dezembro.
Já na quarta, 11 de agosto, das 8 às 12 horas, a vacinação contemplará o grupo
que receberá a segunda dose
da CoronaVac com a primeira aplicação recebida até 14
de julho e, também, para os
atrasados que, ainda, não tomaram a segunda dose.

No local, prossegue a
Campanha “Vacina Contra a
Fome” que, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, arrecada alimentos para as famílias
carentes. Vale ressaltar que
há a obrigatoriedade de apresentar cópia do comprovante
de endereço e do CPF.
Em Cerquilho, nesta sexta,
6 de agosto, das 8 às 11 horas, a Secretaria Municipal de
Saúde aplica a primeira e segunda doses em gestantes e
em puérperas até 45 dias nas
dependências da Policlínica.
Neste mesmo dia, no Centro Municipal de Eventos, das
13 às 18 horas, pelo sistema
drive-thru haverá a vacinação
para pessoas que receberão a
segunda dose da Astrazeneca
e foram vacinadas em 15 de
maio ou antes desta data.
Pede-se a entrega da cópia
de documento pessoal com
foto e CPF, além de cópia do
comprovante de residência.
Vale lembrar que a Policlí-

Divulgação

Somando todo o público-alvo da vacinação, até
ontem, Tietê já tinha aplicado 34.758 doses
nica e o Centro de Eventos
também são ponto de coleta
da Campanha do Agasalho.
Em Jumirim, a vacinação

contra a covid-19 atenderá
com a segunda dose da AstraZeneca a população que se
vacinou nos dias 12 e 13 de

maio. Imunização ocorrerá
na segunda, 9 de agosto, das
8 às 13 horas, na Secretaria
Municipal de Saúde.
Também há a obrigatoriedade de apresentar cópia do
comprovante de endereço e
do CPF.
VACINÔMETRO - Os municípios de Tietê, Cerquilho,
Laranjal Paulista e Jumirim seguem na imunização contra a
covid-19.
Até ontem, 5 de agosto, somando todo o público-alvo da
vacinação, em Tietê já tinham
sido aplicadas 34.758 doses;
em Cerquilho, o número era de
40.775; em Laranjal Paulista,
25.256; e, em Jumirim, somavam 2.783 imunizados.
Vale constar que estes dados foram publicados na página do Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo. É
importante ressaltar, ainda,
que estes números relacionados aos municípios paulistas
podem ser acompanhados diretamente no site vacinaja.sp.

gov.br/vacinometro.
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde de
Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista.
Até ontem, 5 de agosto,
Tietê registrava 3.883 casos
confirmados, sendo 3.741
curados e 38 em recuperação,
além de 103 óbitos.
Já Cerquilho acumulava até
quarta, 4 de agosto, 6.403 casos confirmados, 5.767 curados e 345 em recuperação. O
número de mortes seguia em
alta com 147 óbitos.
Em Jumirim, os casos confirmados de covid-19 somavam até ontem, 5 de agosto,
597 pessoas positivadas, tendo 587 curadas, três em isolamento e oito óbitos.
Já o município de Laranjal
Paulista registrava até quarta,
4 de agosto, 5.315 casos confirmados, com 5.039 pacientes
curados, 164 em recuperação
e 112 óbitos.

CERQUILHO

GERAÇÃO DE EMPREGO

Decretadas aulas presenciais
em regime híbrido

Município de Cerquilho fecha 1º semestre
com saldo positivo

Em Cerquilho, o prefeito
Aldo Sanson (PSDB) assinou
na segunda, 2 de agosto, o
Decreto 3.479/2021 que dispõe sobre o sistema de ensino
híbrido na Rede Municipal de
Ensino e institui a realização
de aulas presenciais e remotas
a partir de 16 de agosto.
De acordo com essa nova
determinação, os professores
deverão cumprir 100% da sua
carga horária de forma presencial, independente do revezamento de turmas, retornando
suas atividades a partir da terça, 10 de agosto.
O decreto na íntegra consta
no https://publicacoesmunicipais.com.br:8443/.../cerquilho/552.
NOVIDADE - Também em
Cerquilho, os moradores do
bairro Nova Cerquilho já contam com duas novas quadras
de futebol society de grama
sintética desde sexta, 30 de
julho, quando o prefeito Aldo
Sanson inaugurou a nova área
de lazer, inteiramente remodelada, ao lado do ginásio de esportes do complexo esportivo
“José Luiz Peev”.
De acordo com a Prefeitura, são mais de 2,5 mil metros
quadrados de gramado sintético, alambrados novos, iluminação e muros. O investimento foi de aproximadamente R$
160 mil. Anteriormente, o prefeito já havia inaugurado um

complexo esportivo similar no
Galo de Ouro e, recentemente,
outra quadra de grama sintética na avenida Flamboyant,
além de playground, quadra
de areia e basquete três.
Os novos espaços, sob gestão da Secretaria de Esportes,
Lazer e Turismo, ampliam as
possibilidades de lazer e prática esportiva aos munícipes e
trazem mais qualidade de vida
à população.
DOAÇÕES - O Fundo Social
de Solidariedade de Cerquilho,
sob comando da presidente Melissa Sanson, recebeu a
doação de 100 cobertores do
Fundo Social de São Paulo.
Além desse auxílio, também
foi contemplado com a doação
de 50 cobertores da empresa
Fibertex.
O Fundo Social também
recebeu a doação de 140 cobertores e mais 100 peças de
roupas, calçados, agasalhos e
cobertores do Grupo Cipatex,
além da doação de 25 cobertores da PPE Fios Esmaltados.
O Fundo Social também recebeu a doação de 77 quilos de
alimentos não perecíveis e 10
litros de óleo de cozinha para
serem entregues as pessoas de
maior vulnerabilidade social.
A doação foi feita pela Farmácia Arte e Essência
A presidente do Fundo Social, Melissa Sanson, agradece
a todos.

Cerquilho anunciou que
fechou o primeiro semestre
deste ano de 2021 com um
saldo positivo de 791 postos
de trabalho, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na quinta, 29
de julho, pelo Ministério da
Economia.
O saldo leva em consideração todas as contratações subtraindo as demissões.

Segundo a Prefeitura, o
mês de junho de 2021 também teve saldo positivo de 153
postos de trabalho, elevando
os indicadores positivos.
Ainda de acordo com a Prefeitura, em 2021, foram 2.956
admissões e 2.165 desligamentos, sendo, em junho, 490
contratações e 337 demissões.
No ano, o setor que mais se
destacou positivamente foi o
industrial, que realizou 1.418

contratações e 1.007 demissões, gerando saldo positivo
de 411 vagas.
Em segundo lugar, segundo
a Prefeitura, aparece o setor de
serviços com 623 admissões e
426 demissões, ou seja, saldo
positivo de 197 novos postos
de trabalho.
A agropecuária, de acordo
com a Prefeitura, também ocupa posição de destaque com
246 admissões e 92 desliga-

mentos, e um saldo de 154.
“É uma notícia bastante
importante. Mesmo com os
problemas gerados pela pandemia da covid-19, Cerquilho
conseguiu manter bom nível
de empregabilidade. Estamos
sempre buscando fazer nossa
parte, oferecendo capacitação
para população e também novos investimentos para o município”, comentou o prefeito
Aldo Sanson (PSDB).

JURAMENTO

OAB-Tietê credencia novos advogados
Na Semana do Advogado,
cujas comemorações se iniciaram no domingo, 1º de agosto,
observando, rigorosamente, as
restrições sanitárias, a Ordem
dos Advogados do Brasil, deTietê, promoveu mais um ato
de compromisso solene e credenciamento de novos advogados. Desta vez, na segunda,
2 de agosto, na Casa do Advogado.
Por exigência dos estatutos
da entidade, após concluir a faculdade, o bacharel em Direito
precisa ser aprovado no exame da OAB, prestar juramento
profissional e receber, em ato
solene, suas credenciais. Assim, nesta semana, os novos

advogados Felipe Dal Bom,
Helder Andreoni e Giovanna
Foresto Carniel prestaram juramento perante o presidente
da OAB-Tietê, Paulo Alves.
“Mais do que o cumprimento da determinação do estatuto, esta solenidade não se
desatrelou da sua importância
pelo que representa em termos de vitória individual dos
novos advogados e familiares,
bem como do orgulho da classe, que se agiganta, fortalece e
fica feliz ao recebê-los com a
certeza de que está assegurada, para o futuro, uma prestação de serviços cada vez mais
aprimorada”, completou Paulo
Alves.

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

Fotos divulgação
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INFRAESTRUTURA

Em Tietê, melhorias na avenida Beira-Rio avançam
A Passarela Pênsil completará a localidade que contará, ainda, com um playground para as crianças e seis lanchonetes
Em Tietê, as obras que
remodelarão a maior área da
avenida Fernando Costa, conhecida como Beira-Rio, avançam e ganham novas formas
e incrementos que, segundo
o Poder Executivo, tornarão
o espaço mais atrativo para a
população, por meio de soluções ecológicas, cenário pitoresco e estrutura acessível e
moderna, projetada pensando
em todas as questões que a lo-

calidade exige.
Segundo divulgou a Prefeitura nas redes sociais, no período noturno, as luzes em led
do local já alteraram o visual
da área da futura praça de alimentação.
Instalado ao lado da academia, o playground já chama
a atenção. “Novas melhorias,
previstas para o complexo
de obras da avenida, deverão
começar a aparecer e serão

anunciadas, assim como a
construção da Passarela Pênsil, informou o Poder Executivo em nota oficial.
Já os espaços das seis lanchonetes tomam forma e encontram-se em fase final de
acabamento. As floreiras com
bancos embelezarão e ofertarão novos espaços para convívio da comunidade, além do
calçadão novo, contando com
novos bancos em toda área da

avenida até o Clube Regatas”,
ressaltou a Prefeitura de Tietê.
Na última semana, o prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
vistoriou as obras, conversou
com os munícipes e com os
profissionais
responsáveis
pela instalação do playground
e do gradil que protege toda
área de lazer, construída isolando da área verde que margeia o Rio Tietê.

ALUGA-SE

Rua José Maria Assumpção, 415, Terras de Santa Maria.
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
quintal e uma vaga na garagem.

Telefone

(15) 3285-2626

Divulgação PMT
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Santo De Nadai
aniversariou ontem, 5 de
agosto, na companhia da
esposa, das filhas, dos
netos e da família

A esposa Nanci e os
filhos Elaine, Tatiana
e Breno parabenizam
Antônio José Vieira de
Camargo hoje, dia 6

Antonio Ferreira vira o
calendário nesta sexta,
dia 6, ao lado da esposa
Angela, do filho Alcides
e da nora Amanda

Diego Devito Coelho
troca de idade nesta
sexta, 6 de agosto,
junto da esposa Maria
e da filha Rafaella

Jacira Pavesi Sensão será
festejada pelos filhos
Marco e Emilene, pelas
netas e pelos familiares
nesta sexta, 6 de agosto

Maria Clara Tirabassi
completa seis anos nesta
sexta, 6 de agosto, e
festeja a data com a mãe
Roselaine e família

Patrícia Sanchez-Malo
assopra velinhas nesta
sexta, dia 6, ao lado das
filhas Rúbia e Raíssa e
dos familiares

Paulo Souza Campos
receberá os parabéns
da esposa Elen, do filho
Caio, da família e amigos
hoje, 6 de agosto

Pedro Henrique
aniversaria hoje, dia 6,
ao lado dos pais Raquel e
Luiz Alfredo e dos irmãos
Luiz Otávio e Maria Luíza

Sueli Paladini troca de
idade hoje, dia 6, na
companhia do marido
Luís, dos filhos, dos
netos e dos familiares

Os pais Diva e Vânia, a
irmã Alessandra e família
parabenizam Aline Buffo
de Moraes pela nova
idade amanhã, dia 7

André Pasquoto festeja
mais um ano de vida
neste sábado, dia 7, ao
lado da esposa Érica, da
família e dos amigos

O bolo deste sábado,
7 de agosto, será para
Andreia Silva, que brinda
mais um ano de vida
entre os familiares

Bruna Martins festeja
nova idade neste sábado,
7 de agosto, junto do
namorado Alexandre
Gonçalves e família

Diego Benetton
Giacomazi assopra
velinhas amanhã, dia 7,
e recebe as felicitações
dos familiares

O marido Rafael, os
filhos Lucas e Isabela e
a família parabenizam
Ederli Foltran neste
sábado, 7 de agosto

Eduardo Marques celebra
mais um ano de vida
neste sábado, 7 de
agosto, junto da esposa
Maria José e familiares

Os amigos da escola
“Plínio” felicitam Fátima
dos Santos pela nova
idade a ser comemorada
amanhã, 7 de agosto

Gerson Butignoli assopra
velinhas neste sábado,
7 de agosto, ao lado da
esposa Adriana e dos
filhos Gerson e Gabriel

Guilherme Henrique
Campana aniversaria
junto da mãe Daniela, da
namorada Mariana e da
família amanhã, dia 7

Juliana de Almeida
Possignolo brinda mais
um ano neste sábado,
dia 7, com o noivo Diogo
Calegare e a família

Marcela Baccili Giovaneti
receberá os parabéns do
marido Giuliano Dare,
dos pais e dos familiares
amanhã, 7 de agosto

Marília Marcuz rasga
folhinha neste sábado,
7 de agosto, junto do
marido Alexandre, do
filho e da família

Sergio Madeira será
festejado pela esposa
Cleide, pelos filhos e
familiares neste sábado,
7 de agosto

A família e os amigos da
igreja Santa Teresinha
cumprimentam Silvia
Helena Abud neste
sábado, 7 de agosto

Tiago Pizombo
aniversaria neste
sábado, 7 de agosto,
junto da esposa Sílvia
Leccioli e da família

Tony Ercolin receberá
as felicitações da filha
Giovanna, dos familiares
e amigos neste sábado,
7 de agosto

Ana Laura Forlevese
completa 10 anos neste
domingo, 8 de agosto,
na companhia dos pais
Tatiana e Guto e família

Catarina Modanesi apaga
velinhas neste domingo,
dia 8, ao lado do marido
Roberto, dos filhos, dos
netos e das noras

Caroline Ribeiro Beker
assopra velinhas neste
domingo, 8 de agosto
e recebe o carinho do
marido e dos familiares

Dulce Bárbara será
festejada neste
domingo, 8 de agosto,
pelos familiares, pelo
namorado e amigos

Fernando Ferrari Manoel
muda de idade neste
domingo, 8 de agosto, ao
lado da esposa Natália e
dos filhos João e Cecília

Márcio Gaiotto assopra
velinhas neste domingo,
8 de agosto, junto da
esposa Jaqueline e dos
filhos Augusto e Thomás

As comemorações deste
domingo, 8 de agosto,
serão para Marcio Simão,
que troca de idade na
companhia da família

Priscila Janeiro Modanesi
rasga folhinha neste
domingo, 8 de agosto,
na companhia do marido
Silvio e dos filhos

Thiago Marcon brinda
seu aniversário neste
domingo, 8 de agosto,
com a esposa Jaqueline
e o filho Gustavo
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Ademar Belli Filho
celebra mais um ano de
vida neste domingo, 8
de agosto, e recebe as
felicitações da família

Amaury De Paula Texeira
comemora aniversário
na segunda, 9 de agosto,
junto da esposa Elô
Vilaça, dos filhos e netos

O marido Marcelo e
os filhos Raul e Sofia
parabenizam Celia
Hernandes pelo níver
na segunda, dia 9

Enrico Grando festeja
aniversário na segunda,
9 de agosto, ao lado
dos pais Beth e Dido e
dos familiares

Jonacir Amorim Junior
(Bila) recebe parabéns
da esposa Maria Luísa
e dos familiares na
segunda, 9 de agosto

Júlia Carvalho muda de
idade na segunda, dia 9,
junto dos pais Eduardo
e Marise e dos irmãos
Gabriel e Giovana

Dr. Lincoln Pontes
Vasquez será festejado
pela esposa Wânia e
pelos filhos na segunda,
9 de agosto

A esposa Alba Regina
e os filhos Ana Lúcia
e Guilherme felicitam
Lwzyano Vizioni na
segunda, 9 de agosto

Neide Vidotto assopra
velinhas na segunda,
dia 9, na companhia dos
filhos Paulo Henrique e
Luis Fernando e família

Onélia Grando vai
receber flores e muitas
telefonemas pelo
aniversário da família na
segunda, 9 de agosto

Pedro Fernando Grando
vai apagar velinhas na
segunda, 9 de agosto,
ao lado da esposa
Mariana e dos familiares

Priscila Moretti celebra
mais um ano de vida na
segunda, dia 9, ao lado
do marido Danilo e da
filha Maria Isabela

Brinde da segunda,
dia 9, será para Raphael
Consorte, que festeja
com a esposa Fabiana
e a filha Antonella

Ricardo Saccon troca
de idade na segunda,
dia 9, ao lado da esposa
Andreia e das filhas Ana
Clara e Ana Carolina

Valdir Saccon celebra
mais um ano de vida na
segunda, 9 de agosto,
junto da esposa Marli,
dos filhos e da neta

Os familiares e os
amigos parabenizam
Zélia Machado pela
nova idade na próxima
segunda, 9 de agosto

Bolo da terça, 10 de
agosto, será para Babi
Galavote, que brinda a
data com o marido Zinho
Bellucci e os filhos

A esposa Tarsila e
familiares parabenizam
Bento Moraes pelo
aniversário na próxima
terça, 10 de agosto

Caroline Serafim de
Carvalho festeja mais
um ano na terça, dia 10,
com o marido Anderson
e o filho Gustavo

A mãe Márcia, o irmão
Diego e o marido Marcelo
Urso parabenizam Cintia
Gaiotto Sanches na
terça, 10 de agosto

Ednei Calocini brinda
mais um ano de vida
na terça, 10 de agosto,
junto da namorada
Adriana Fuza e família

Ezequiel Souza
completa sete anos na
terça, 10 de agosto, ao
lado dos pais Valdeci e
Patrícia e da família

Marcela Lazarin troca
de idade na terça, 10 de
agosto, junto dos pais
Luiz e Kátia, das irmãs e
do namorado

A família e os amigos
parabenizam Maria
Eduarda Cesar Murata
(Duda) pelos oito anos
na terça, 10 de agosto

Natália Maria Luvizotto
receberá os parabéns
dos pais Sueli e Wilson,
da avó Olga e família na
terça, 10 de agosto

Rosa Fabri
brinda aniversário na
terça, 10 de agosto, com
o marido dr. Adinho,
os filhos e os netos

Thomaz Poggi de Toledo
comemora nova idade
na terça, dia 10, com os
pais Maria Luiza e Nerval
e a filha Beatriz

Ana San Juan
Rodrigues receberá
os cumprimentos dos
familiares e amigos na
quarta, 11 de agosto

Beto Rodrigues será
festejado pela esposa
Roberta Uliana, pela filha
Bianca e pela família na
quarta, 11 de agosto

Beto Soares Costa rasga
folhinha na quarta, 11
de agosto, e recebe o
carinho da esposa Mary
e dos familiares

Dalida Carminati Veiga
aniversaria na quarta,
dia 11, na companhia
do marido Danilo e das
filhas Laura e Lara

Enrico Uliana
Montanham, filho
de Isabela e Júnior,
completa três anos na
quarta, 11 de agosto

A esposa Juliana, a
filha Ana Júlia e família
cumprimentam Everaldo
Carolino de Freitas na
quarta, 11 de agosto

Fernanda Scomparim
apaga velinhas na
quarta, 11 de agosto,
junto do marido, do filho
e dos familiares

Fernando Medeiros, da
Rádio Nova Regional,
celebra mais um ano de
vida na quarta, dia 11, ao
lado da esposa Flávia

Os pais Viviane e Carlos
e o irmão Guilherme
parabenizam Georgia
Ballardini pelo níver na
quarta, 11 de agosto

João Pedro Schiavi
Faulin, filho de Iandra e
Carlos Eduardo Faulin,
completa cinco anos na
quarta, 11 de agosto

Lara Maria Pereira do
Patrocínio Miranda muda
de idade na quarta, 11
de agosto, e recebe o
carinho dos familiares

Léia Nastaro Zambianco,
assopra velinhas na
quarta, 11 de agosto ao
lado do marido Sergio e
dos filhos Lucas e Helena

Os filhos, a família e os
amigos parabenizam
Lisete Sanson Pacheco
pelo aniversário na
quarta, 11 de agosto

A filha Isabella, os pais,
os familiares e amigos
cumprimentam Mayra
Camilo na próxima
quarta, 11 de agosto

Padre Furlani completa
94 anos na próxima
quarta, 11 de agosto, e
recebe os telefonemas
da comunidade tieteense
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Patrícia Benatti Scudeler
vai assoprar velinhas na
quarta, 11 de agosto,
na companhia do
marido e dos filhos

Bolo da quarta, 11
de agosto, será para
Margarete Giovanetti
Luvizotto, que festeja a
data com os familiares

Raul Baccili Biazotto
receberá as felicitações
dos familiares e amigos
pelos 29 anos na próxima
quarta, 11 de agosto

Rita de Cássia Gonçalo
vira o calendário na
próxima quarta, 11 de
agosto, na companhia
da família e dos amigos

A esposa Bia, o filho
Raphael e a nora Nayara
cumprimentam Victor
Branco de Araújo na
quarta, 11 de agosto

Afonso Melaré
será festejado pela
esposa Ana, pelos filhos
e netos na próxima
quinta, 12 de agosto

Benedito André assopra
velinhas na quinta,
12 de agosto, ao lado
da esposa Cristina
e dos familiares

A esposa Deide e toda a
família cumprimentam
Bob Alves Lima por
mais um ano de vida na
quinta, 12 de agosto

Enrico Mazzer
aniversaria na quinta,
12 de agosto, junto dos
pais Rosa e Emerson e
dos familiares

Edislei de Oliveira Lopes
muda de idade na quinta,
12 de agosto, e recebe
o carinho da namorada
Zuleika e dos filhos

Grazielle Lima
troca de idade e brinda
a data na quinta, 12 de
agosto, na companhia do
marido e dos filhos

Giovana Bete vai
receber os parabéns do
namorado Rodrigo, dos
familiares e dos amigos
na quinta, 12 de agosto

Hermida Copato
aniversaria na quinta,
12 de agosto, e recebe
o carinho do filho
Alexandre e da família

Lara Carminati Veiga,
filha de Dalida e Danilo e
irmã da Laura, completa
sete anos na próxima
quinta, 12 de agosto

Matheus Massuia
Colaiacovo faz seis anos
na quinta, dia 12, junto
dos pais Adriana e Igor
e da irmã Manuela

Nayara Melaré vai
festejar aniversário na
quinta, 12 de agosto,
com o namorado
Fernando e a família

A esposa Heloísa, a
filha Larissa e família
cumprimentam Paulo
Módolo pelo aniversário
na quinta, 12 de agosto

Rosânia Machado
receberá as felicitações
do marido Ricardo, dos
filhos e familiares na
quinta, 12 de agosto

NASCIMENTO

MEDICINA E SAÚDE

Luigi e Bruno

Inaugurado o Edifício Lotus em Tietê
Arquivo familiar

Luigi e Bruno Uliana Montanham, filhos de Luis Antônio Montanham Junior e Isabela Bellaz Uliana e irmãos do Enrico, nasceram no sábado, 31 de julho, no Hospital Promatre em São Paulo.
Os gêmeos são netos de Olga Gebraiel Bellaz Uliana, José Roberto
Uliana, Luis Antônio Montanham (in memoriam) e Marisa Elisabete Zamuner Montanham.

Fotos divulgação

Os médicos doutores Carolina Simonato e Thiago Carcinoni
reuniram convidados na manhã do sábado, 31 de julho, para
apresentar as instalações do Edifício Lotus, localizado na rua Luiz
Fabri, 124, no Centro, em Tietê.
Trata-se de um moderno e elegante espaço voltado à Medicina e Saúde. De acordo com Carolina Simonato e Thiago Carci-

noni, a nova clínica nasceu com o objetivo de proporcionar aos
pacientes de Tietê e região tratamentos de excelência e os melhores meios de cuidados e bem-estar. O jornal Nossa Folha, representado pela diretora-geral Adriana Martins, esteve presente na
cerimônia de inauguração e parabenizou o casal de médicos pela
iniciativa de atender cada vez melhor seus pacientes.

BODAS

Cardia e Mirian

Fernanda e Fernando Denise e Beto
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Luis Geraldo Cardia e Mirian Cardia comemoraram
32 anos na quinta, 29 de julho, ao lado dos filhos Luis Henrique,
Ana Luisa e João Guilherme.
A equipe do jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas
Bodas de Rodolita!

Em Tietê, Maria Fernanda Carrara Lazarini e Fernando Lazarini brindarão 12 anos de união neste sábado, 7 de agosto, na
companhia do filho João.
Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pelas
Bodas de Opala!

Em Cerquilho, Maria Denise Denardi Antunes e José Roberto
Antunes festejarão 36 anos de amor, cumplicidade e lealdade na
terça, 10 de agosto, junto dos filhos Mariana e Murilo e família.
O jornal Nossa Folha envia as felicitações ao casal pelas Bodas de Calcedônia!
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Conheça quem foi o diácono Egydio Stéfani
Foi casado com Alayde Amabile Zanella Stéfani e, juntos, tiveram quatro filhos: Maria Angela, Maria de Lourdes, Egídio Filho e Maria Lúcia
Egydio Stéfani nasceu em
1º de setembro de 1922, em
Palmital, Estado de São Paulo.
Foi casado com Alayde Amabile Zanella Stéfani desde 19
de maio de 1956 e, juntos, tiveram quatro filhos: Maria Angela Stéfani, Maria de Lourdes
Stéfani Abramides, Egídio Stéfani Filho e Maria Lúcia Stéfani
Mazzer.
Tornou-se diácono, em 28
de dezembro de 1969, quando houve sua ordenação pelas mãos do segundo bispo
da Diocese de Sorocaba, Dom
José Melhado Campos. Sua
história enquanto diácono
teve início com o convite feito pelo cônego Emílio Grando. Depois, trabalhou com os
padres redentoristas Dal Bó
Giovanetti e Villas Boas e, por
último, com o padre Santo
Candido. Também era consagrado à Nossa Senhora desde
os seus 15 anos, quando se
tornou congregado mariano,
sendo que fez parte do grupo
até o dia do seu falecimento.
Egydio Stéfani era uma pessoa que sempre buscou seguir
as doutrinas da Igreja Católica.
Considerava-se um homem
calmo e pronto a ajudar as
pessoas, sejam elas quem fossem. Gostava de ler e escrever
e também fazia coleções de
selo, pedras e chaveiros.

Era neto de italianos, tanto pelo lado paterno quanto
pelo materno. Iniciou sua vida
religiosa como coroinha por
incentivo dos seus pais Antonio Stéfani e Francisca Franzini Stéfani. Aos 13 anos, por
orientação do cônego Bacili,
ingressou no Seminário, onde
estudou por seis anos, tendo
que, posteriormente, se desligar por motivo de saúde.
Por muitas décadas, realizou batizados, casamentos e
celebrações, principalmente,
nas comunidades de Tietê,
onde os padres não podiam
estar. Entre tantas histórias
marcantes que Egydio Stéfani
viveu como diácono, uma delas é ter celebrado o casamento das suas filhas Maria Angela
e Maria de Lourdes e o batizado dos seus netos.
Em vida, Egydio Stéfani dizia que ser católico era seguir
os mandamentos da igreja
e ser firme em oração, além
de amar a Deus e ao próximo
como a si mesmo. O diácono
também defendia a união das
famílias, assim como a religião
e amor em prol da sociedade.
A frase lema da sua vida era:
“Se queres me seguir, tome a
sua cruz e siga-me”.
Em razão dos seus 95 anos,
festejados em 1º de setembro
o ano de 2017 e por já estar

Acervo Nossa Folha

Perfil entrevista
Mirian Cardia
Arquivo pessoal

Egydio Stéfani faleceu, em 25 de setembro de 2017,
em Tietê, dias depois de ter completado 95 anos
bastante debilitado pela idade
avançada, na época, o padre
Santo Cândido, pároco da Matriz Santíssima Trindade, celebrou uma missa na casa do
diácono Egydio Stéfani, juntamente de diáconos, familiares
e congregados marianos para
marcar a data festiva. Naquele
mesmo período, por ocasião
das celebrações de São Benedito, o arcebispo metropolitano

Dom Julio Endi Akamine também fez uma visita ao aniversariante.
Egydio Stéfani faleceu, em
25 de setembro de 2017, na cidade de Tietê, dias depois de
ter completado 95 anos. O velório ocorreu na capela de São
Benedito, onde houve a missa
de corpo presente, seguindo-se o sepultamento ao Cemitério local.

ESPAÇO ABERTO

Rua do Commércio, retrato de uma época
Por Sergio Flavio Biagioni (in memoriam)
Com o término da Segunda
Grande Guerra em 8 de maio
do ano de 1945, os combustíveis começaram a chegar ao
País nos anos que se seguiram
e um dos derivados de petróleo, o gás de cozinha, adentrou
às casas brasileiras em fins
dos anos de 1940 e início de
1950.
Na minha casa, localizada
na na rua do Comércio, número 34, essa novidade chegou
somente em 1951. Antes disso, não só em casa como na
maioria dos lares tieteenses,
os fogões à lenha, com sua
enorme e grossa chapa de ferro, eram os donos absolutos
das cozinhas.
Naquela época, o combustível, então exclusiva e amplamente utilizado, era a lenha,
material facilmente encontrado na natureza, mas cujo abastecimento dependia dos lenheiros e das lenhadoras. Vale

lembrar que lenheiros eram as
pessoas que faziam o corte da
lenha grossa, geralmente eucalipto e outras madeiras não de
lei, resultante de desmatamento para plantio ou de extração
sistemática desse combustível
para fins comerciais e industriais.
A distribuição desse tão
procurado bem de consumo
era feito, naquele tempo, por
pequenas empresas comerciais chamadas lenhadoras. Na
cidade de Tietê, por exemplo,
havia quatro ou cinco delas
que se encarregavam de servir
as residências, as padarias e
algumas indústrias.
Por normas, o proprietário
se encarregava, então, de recolher o rico material e colocá-lo
em lugar protegido para que
não molhasse. Essa tarefa, digamos nada agradável, cabia,
na maior parte das vezes, às
crianças ou às empregadas da

residência ou mesmo aos chamados “biscateiros de rua” de
Tietê.
Quando a lenha era muito
grossa demandava rachá-la
em achas, o que era feito pelo
proprietário da casa ou sua
mulher ou até por cortadores
que, machado às costas, percorriam as ruas da cidade oferecendo seus préstimos.
Havia um deles, um tipo
muito interessante, cujo nome
não me ocorre agora, mas que
era misterioso, taciturno, desconfiado, sobre quem sempre
me refiro quando encontro
o amigo Sérgio Guadrini, em
minhas frequentes estadas em
Tietê. Esse tipo, trazendo o
machado ao ombro e olhando
desconfiadamente aos lados e
para trás, ia dizendo, em linguagem sincopada, ao encontrar pessoas:
– “Tem picaí? Tem picaí?”
O que, naturalmente, deve-

ria representar:
-“Tem lenha para picar,
aí?”
Com certeza, essa figura
não era tieteense, pois falava
rapidamente, o avesso do nosso ritmo cadenciado de vogais
abertas, característica marcante do modo de falar dos nossos conterrâneos.
Como a lenha era medida e
vendida em metros cúbicos, os
pedidos mais frequentes giravam em torno de meio metro
de lenha seca, de boa qualidade, válido para 10 dias. Entrega se fazia automaticamente e
o pagamento era mensal.
Na verdade, nem todas as
famílias tieteenses ou nem
todos os fogões desta cidade,
forma antiga de recenseamento das residências, tinham
condições de comprar a lenha
seca de boa qualidade. Esta era
uma realidade daquela saudosa época.

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz o saudoso padre
Júlio Prestes Holtz, de Cerquilho. Se estivesse vivo, o estimado religioso completaria mais
um ano de vida em 17 de agosto. Quem não conheceu padre
Júlio Prestes Holtz precisa ler
e ficar por dentro sobre quem
foi esse líder da igreja católica
de Cerquilho.
Após cursar o primário em
Sarapuí, sua cidade natal, sentindo-se chamado para a vida
sacerdotal. Por isso, ingressou
no Seminário Menor São Carlos Borromeu, em Sorocaba,
onde ali permaneceu por sete
anos. Depois, seguiu para o
Seminário Maior de Nossa Senhora Imaculada Conceição,
em São Paulo, para concluir os
estudos.
Em 29 de junho de 1958,
por meio das mãos do então
bispo da Diocese de Sorocaba,
Dom José Carlos de Aguirre,
ordenou-se sacerdote. Padre
Júlio Prestes Holtz iniciou sua
vida sacerdotal como vigário
coadjutor em Capão Bonito,
dedicando-se ao trabalho junto
à Juventude Agrária Católica.
Posteriormente, foi designado

para o município de Guareí e,
em seguida, em 2 de fevereiro
de 1964, chegou a Cerquilho
também como pároco.
Na Cidade das Rosas e dos
Tropeiros, exerceu, com dedicação, seu trabalho religioso,
preocupando-se também com
todos os problemas sociais e
culturais da localidade.
Sua meta sempre foi a educação religiosa. Teve participação ativa na construção do
Lar São José e criou a Ação Social Católica de Cerquilho. Foi,
ainda, idealizador e um dos
fundadores da Cooperativa de
Consumo Popular de Cerquilho, assim como atuou como
professor de Educação Moral
e Cívica nos estabelecimentos
de ensino na cidade.
Além de todas essas funções, padre Júlio Prestes Holtz
tornou-se chefe da Divisão de
Educação e Cultura da Prefeitura, de 3 de março de 1977 a
2 de janeiro de 1979.
Em abril de 1981, recebeu
o Título de Cidadão Honorário
de Cerquilho.
Não se sabe a data, mas padre Júlio Prestes Holtz faleceu
em Sarapuí, sua cidade natal.

BATE-PAPO

Acervo Deraldo Rodrigues

Mirian Martins Cardia é uma tieteense nascida em 20 de agosto de 1967, da união de Rubens João Martins e Maria Neusa Sandei Martins, tendo como irmãos Marisa, Marlene, Marli, Miguel e
Maria Regina.
Casada há 32 anos com Luis Geraldo Cardia, a mãe do Luis
Henrique, da Ana Luisa e do João Guilherme, é formada em Pedagogia com especialização em Gestão Escolar, além de ser pós-graduada em Direito Educacional. Atualmente, é diretora de Escola
Municipal de Ensino Básico (Emeb) “Professora Alice Souza Mello
Camargo”.
Eu sou? Uma mulher de bem com a vida e que ama estar
cercada de pessoas, que amo e que aprendo a amar no dia a dia.
Também adoro estar a serviço do próximo.
Sinônimo de beleza? Temos o conceito de beleza física, porém, para mim a beleza é um estado de espírito. É belo aquele
que ama a si mesmo e ao próximo e, ainda, consegue demonstrar
este amor através de sorrisos, atitudes e do servir.
Cantor e cantora? Amo música, assim, fica difícil citar um.
Mas vamos lá: Fábio Jr. e Marisa Monte.
Ator e atriz? Richard Gere e Jennifer Lopez.
Sonho? Fim da miséria, da fome e da injustiça em todas as
esferas.
Amor? Sentimento que move o mundo! Se eu tivesse que definir em uma palavra onde o amor é destaque seria filhos.
Solidão? Dependendo do nível faz bem. Entendo que se ouvir,
às vezes, é fundamental.
Deus? Caminho, Verdade e Vida.
Religião? Católica.
Filme? Milagre na Cela 7.
Sonho de consumo? Verdadeiramente, não sou consumista!
Mas uma viagem de férias de, no mínimo 15 dias, sem me preocupar com os gastos, seria bom.
Defeito? Sou muito impulsiva.
Qualidade? Resiliência e empatia.
Lugar? Minha cidade, minha casa.
Lazer? Adoro uma piscina com família e amigos e amo maratonar as séries de drama e policial.
Qual o livro de cabeceira? “Prisioneiros da mente: Os cárceres mentais”, de Augusto Cury.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Faria Jornalismo.
Momento da vida para repetir? A formatura de Medicina da
minha filha.
Alegria? São muitas, mas acompanhar a vitória das pessoas
que lutam e vencem na vida me faz muito feliz.
Tristeza? Desigualdade.
Decepção? Nossas crianças sendo maltratadas, violentadas e
mortas por quem mais teria que amá-las e protegê-las.
Receita contra o tédio? Trabalho com amor.
Tem saudades de que? Entre tantas, tenho saudades boas de
quando meus filhos eram pequenos.
Amizade é? Verdade, carinho e compreensão.
Um amigo especial? Difícil citar nomes, mas posso dizer que
são joias lapidadas ou não, colocadas por Deus em nossa vida.
Palavra que riscaria do seu vocabulário? Intolerância que
gera violência, desamor e injustiça.
Ídolo? Admiro muita gente que colocou e coloca sua vida a
serviço do próximo. Posso citar aqui Madre Teresa de Calcutá.
Frase? “Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo
começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim”
- Chico Xavier.
Nota dez para: o respeito e a compaixão.
Nota zero para: a corrupção da política no Brasil, que causa
tanto sofrimento à população. Em especial, à mais necessitada.
Um grande homem ou uma grande mulher? Ah, papai e mamãe, que souberam, com muita dedicação, amor e honestidade,
transformar o pouco em suficiente para fazer dos filhos pessoas
de bem e que não desistem nunca!
Planos para o futuro? Fazer uma carreira política para conseguir, de forma bastante efetiva, ajudar o próximo.
Recado? “Ame, ore, seja solidário, tenha compaixão e, quando tudo parecer perdido, comece de novo”.
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