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OCORRÊNCIA

Divulgação PMT

Polícia
Civil
prende
suspeito
Na terça, 7 de julho, a Polícia Civil de Tietê, sob o comando do delegado Weslley
Almeida, cumpriu mandado de
busca e apreensão em Cerquilho e prendeu, em flagrante,
um suspeito por crimes patrimoniais cometidos em Tietê.
A ação teve apoio do Grupo
de Operações Especiais (Goe),
de Sorocaba, e da Guarda Civil
Municipal (GCM), de Cerquilho.
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PLANO SÃO PAULO

Ampliado
horário
a partir
de hoje
Com avanço da vacinação e melhora dos índices de
Saúde, o Governo do Estado
de São Paulo ampliou a capacidade de público presencial
do comércio para 60% e o
horário de atendimento dos
serviços não-essenciais para
as 23 horas, conforme anunciado na quarta, 7 de julho.
Esta ampliação vale a partir desta sexta, 9 de julho.
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Em Tietê, uma abordagem social foi iniciada, ontem, 8 de julho, na praça dr. Elias Garcia, junto aos moradores de rua
INICIATIVA - Por orientação do prefeito Vlamir Sandei (PSDB) e apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), secretários e servidores municipais realizaram abordagem junto
às pessoas sem-abrigo para testá-las para covid-19, além de aferir pressão e dosar a diabetes e, depois, serem vacinadas. Segundo a Prefeitura, a orientação foi que, no
período noturno, estes indivíduos sejam recebidos no Albergue Noturno e outros encaminhados para internação voluntária em Clínica Especializada para tratamento
de álcool e drogas para que, posteriormente, seja oferecido o encaminhamento para uma Frente de Trabalho, reintegrando-os à sociedade.

Município imuniza o público
de 36 anos neste feriado
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Editorial

Agenda

Sobre duas rodas!

BAZAR A Associação Voluntários Anônimos de Cerquilho (Avac) realiza nesta
sexta, 9 de julho, no horário
das 8h30 às 16 horas, 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.

Nos últimos dias, o Departamento de Jornalismo do Nossa
Folha recebeu relatos que deixaram os profissionais da redação
bem preocupados, e que, hoje, serão compartilhados com você,
leitor e leitora. A questão é o trânsito e os dois lados da moeda
do trabalho dos motoboys que entregam produtos e alimentação
por aplicativo.
Sem dúvida, com a pandemia da covid-19 esse mercado aqueceu e a demanda de serviço cresceu, já que fomos estimulados a
evitar a aglomeração como forma de prevenção. Com isso, a ida
a restaurantes, bares e demais estabelecimentos foi reduzida e o
pedido delivery aumentou muito, não somente em Tietê, mas no
Brasil inteiro. Além da facilidade em receber em casa, a comodidade também trouxe uma movimentação em uma atividade que
já existia e que, agora, ocupa posição de destaque como um dos
mais solicitados desde março do ano passado.
Sabe-se que o trabalho sobre duas rodas é um meio de vida
muito honroso, pois contribui com a renda de muitas pessoas
e famílias, tanto as que praticam quanto as que precisam dele
para receber seus pedidos. Através desse formato, hoje, muitos
têm levado para casa o sustento. Entretanto, a meta para fazer
quantidade e ganhar por entrega permite com que o entregador
sobre rodas fique atento às armadilhas do trânsito. Não somente
eles, mas os motoristas de veículos diversos, devem se atentar ao
fluxo, que mudou significativamente com o aumento das motos,
inclusive nas vias de Tietê e cidades vizinhas.
O Instituto Locomotiva, por exemplo, realizou uma pesquisa
que traçou a realidade atual. Segundo ele, esses trabalhadores
formam um contingente de 700 mil profissionais, conforme dados do último levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD) Covid-19. Outra publicação, não do mesmo
instituto, apontou que, no Brasil, 32 pessoas morrem por dia de
acidente de moto. Ou seja, são cerca de 960 pessoas por mês! É
um número para lá de alarmante, concorda?
Aí você pode estar inclinado a comentar: “Ah, mas a imprudência no trânsito sempre existiu desde que me conheço por gente!” De fato, é verdade! Porém, será que nesta proporção e tão
próxima assim de você?
O fato de ser um veículo de fácil aquisição, muito mais que
um carro, somado ao menor custo na hora de abastecer, este tipo
de transporte tem feito muita gente optar por ele. E aí existem
mais questões que envolvem o mundo sobre duas rodas: tem
gente que se habilitou para moto e carro, mas há muito tempo
só dirigia carro. Tem quem, com o desemprego e a necessidade
de buscar renda, vendeu o automóvel e começou a conduzir uma
motocicleta, ou seja, praticamente como se estivesse iniciando
agora. Há, ainda, os chamados “veteranos” que, considerando
toda experiência, muitas vezes se excedem no trânsito. Tem também os novatos, sem experiência.
A verdade é que, seja aqui em Tietê ou em qualquer lugar, na
batalha do trânsito diário, como sempre, quem perde é o lado
mais fraco. Portanto, a conscientização, realmente, faz a diferença para evitar acidentes ou qualquer imprudência e, assim, impedir a perda de vidas. Concorda?

PARA ENCERRAR
“Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não
havia pobreza no mundo e ninguém morreria de fome” - autor
Mahatma Gandhi.

LIVE 1 Hoje, 9 de julho,
às 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram,
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, fará uma live com
Douglas Sakata, mestre churrasqueiro estilo American BBQ
e Argentino, que falará sobre a
sua carreira e o novo projeto
em parceria com a Coocerqui,
que prepara um espaço dedicado à hamburgueria e smokehouse na matriz Cerquilho,
através de um pit da Artmill,
pioneira no Brasil.
LIVE 2 Na segunda, 12 de
julho, às 20 horas, Evandro
Batistella entrará em uma live
com a jornalista do Nossa Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, no @damanarodrigues no Instagram.
Nesta conversa ao vivo, contará sobre sua trajetória profissional, seu lado filho, marido,
pai e amigo, além do projeto
“Biker Amigo”, que motiva e
assessora quem quer praticar
o ciclismo para desestressar.
LIVE 3 A publicitária e
produtora rural premiada por
cultivar flores, legumes, ervas
e brotos em Cerquilho, Déborah Gaiotto, chega para uma
live com a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, na quarta,
14 de julho, às 20 horas, no
@damanarodrigues no Instagram. Ao vivo, ela contará sobre a ligação da família Gaiotto
com o campo, o cultivo de orgânicos antes deste ser tornar
tendência de mercado, o prêmio “Mulher de Negócios” do

Bicadinhas da semana
Sebrae, além do projeto “Déborah na Fazenda”.
FEIJOADA BENEFICENTE
Em Tietê, o Recanto “Rogério
de Souza” realiza neste sábado, 10 de julho, Feijoada Solidária. O kit que serve duas pessoas custa R$50. Neste dia, a
retirada será no Clube Unidos
da Bela Vista, na avenida Arrastão, 461, no Jardim Bonanza, das 10 às 13 horas.
FESTA JULINA Em Tietê,
no sábado, 17 de julho, no horário das 15 às 18 horas, terá
Arraiá Julino do Educandário
“Rosa Mística”. No local, haverá
a venda de kit com canja 500
ml, cuscuz paulista 250 ml e
doces típicos por R$20. A retirada será no salão de festas da
entidade.
ARRAIÁ Em Cerquilho, na
sexta e sábado, 16 e 17 de julho, a partir das 19 horas, a Paróquia São José promove Festa
Julina em formato drive-thru.
No cardápio haverá cachorro-quente, lanche de pernil, espetinho de churrasco, pastel,
sopa de milho, cuscuz mole,
porção de polenta, além de
doces, quentão, vinho quente
e conhaque. Os tickets de retiradas devem ser comprados
antecipadamente na secretaria.
Informe-se pelo (15)3284-4809.
FEIJOADA BENEFICENTE
O Lions Club de Cerquilho realiza no domingo, 25 de julho,
das 11h30 às 14h30, Feijoada
Beneficente em prol do Lar São
José, em formato drive-thru. A
adesão custa R$30 e inclui a
porção de arroz, couve e farofa. O endereço é avenida Lions
Club, 513, no bairro Parque
das Árvores. Outras informações pelo (15)99804-5156.
PIZZA SOLIDÁRIA Em Tietê, a comunidade São Judas
Tadeu, no Jardim da Serra,
promove Pizza Solidária com
retirada no sábado, 31 de julho, das 16 às 18 horas, no salão de festas. O valor é R$25,
tendo três sabores: muçarela,
calabresa e frango.

REDE DA FAMA As más línguas comentaram que, antes da
pandemia, o santista Rodrigo Biagioni (Primo) e o são-paulino Talão Madeira estavam cotados para serem os youtubers esportivos
do Fut Arena, de Juninho Montanham e Beto Rodrigues. Como a
dupla gosta de falar, a sugestão é que eles encarem a missão de
se tornarem celebridades da internet! Quem vai ser seguidor ou
seguidora?
HOMEM CUÍCA Espalharam por aí que Silvio Foltram (Gire)
desistiu de fazer testes para ser um dos componentes da Unidos
do Cofrinho. Para mostrar talento, no passado, Gire até conseguia imitar o som de uma cuíca. Pela ausência no Fut Arena nesta
pandemia, ele deve ter descartado a hipótese de ser candidato a
integrar a escola de samba do Paeh. O que os amigos do Agora eu
“se” consagro (Aesc) acham?
LEITORA ASSÍDUA As borboletas do jardim disseram que
Édie Honório passou o fim de semana feliz por conta de saber
que Marlene Trávolo, leitora assídua deste semanário, gosta da
sua coluna “Onde Anda Você?”. Mesmo não gostando de esportes, Marlene acompanha toda semana as homenagens que Édie
rende aos esportistas de Tietê e região.
PRENDADA Espalharam pela city que a bela advogada Janaína Foltran Piva está sendo sondada para integrar uma edição
fitness do Masterchef. A moça é tão prendada que prepara suas
marmitas fitness, bem caprichadas, com direito até a cookies, sem
considerar a sua vida na academia. O que acha o amigo inseparável Nilson Galavote? No mínimo, esta é para casar bem!
APETITE DE GIGANTE Espalharam por aí que Gilsão Machado (Paeh) não concorda que os amigos falem que o seu apetite é
um “pouco” exagerado. Para provar, ele vai tomar todo cuidado
para não lesionar a perna, porque toda vez que isso acontece, ele
come um prato do tamanho do Everest. Mas sem lesão, há quem
diga que o prato fica do tamanho do Pico da Neblina.
CHEGA DE FUTEBOL As más línguas disseram que Paulinho
Marteline cansou de treinar para ser o melhor jogador de futebol,
considerando suas “habilidades” esportivas para voltar a ser o
ciclista top da atualidade. Detalhe: nesta nova versão, Paulinho
vai ensinar seus seguidores como pedalar, pedalar, pedalar e não
emagrecer. Como assim?
FÃ DE CARTEIRINHA As borboletas do jardim contaram que
Celina Bergamim Ruy, a eterna Rainha da Torcida do AMA, é fã
eterna do jornal Nossa Folha. A equipe deste semanário agradece o carinho de Celina, esta mulher de muita sensibilidade, carisma e positividade!
CORRIDA DE RUA As más línguas comentaram que o inimitável Bene (ex-Volks) até já pensou em participar dos treinos da
Equipe de Corredores de Rua de Tietê (Ecort), mas quando pensa
que a prova é feita sem bicicleta, ele passa a vez e deixa para outra ocasião só para não abandonar seu “possante”. Nem o amigo
Djalma Cestarioli consegue convencê-lo!
ANIVERSARIANTE SALIM De acordo com os fofoqueiros de
plantão, no seu aniversário na segunda, 15 de julho, o corintiano
Cláudio Bete quer ganhar máscaras de presentes, porque nesta
pandemia ele vive no modo econômico. Será que a esposa Neli
Zilch, a filha Lara, a família e os amigos do Esporte Clube Gargalo
estão sabendo deste pedido original?

HORÁRIOS DAS MISSAS

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE

SÁBADO: 10 de julho
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SANTA TERESINHA: sábado às 16 e às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SANTO ANTONIO E N. SRA. DE FÁTIMA: 19h30
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 11 de julho
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 8 horas (Batismo), às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA

Nossa Folha
Fundado em 10 de maio de 1959 . 62 ANOS
MIXPRESS COMUNICAÇÃO
Rua Lara Campos, 446, sala 6 . Centro .
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DIREÇÃO EXECUTIVA: Adriana da Silva Martins. MTB 30392
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COLABORADORES: Édie Honório, Sidnei Paladini e Guto
Paladini.
ATENDIMENTO: Às segundas, das 9 às 12 horas. Às terças,
quartas e quintas, redação aberta das 9 às 17 horas. Às
sextas, das 8 às 14 horas.
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Em artigos assinados, os conceitos são
de responsabilidade dos colaboradores.
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E-MAIL nossafolha@fasternet.com.br
SITE jornalnossafolha.com.br

MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado
às 19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.
NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
Todas as igrejas estão com capacidade permitida de 30%.
Porém, atingindo esta capacidade permitida, a entrada é
interrompida.
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Polícia Civil prende suspeito por crimes em Tietê
Além do roubo à mão armada a uma residência, o mesmo indivíduo é acusado de integrar ação em uma loja esportiva em março deste ano
Na terça, 7 de julho, a Polícia Civil de Tietê, sob o comando do delegado Weslley Almeida Cirineu, cumpriu mandado
de busca e apreensão no município de Cerquilho e prendeu,
em flagrante, um suspeito por
crimes patrimoniais cometidos em Tietê.
A ação teve apoio do Grupo
de Operações Especiais (Goe),
de Sorocaba, e da Guarda Civil
Municipal (GCM), de Cerquilho, e localizou o indivíduo em
posse de objetos subtraídos
de um crime patrimonial de
roubo, com emprego de arma
de fogo, praticado em uma
residência do Centro de Tietê na quinta, 1º de julho. Na
data dos fatos, três assaltantes
permaneceram por uma hora
dentro da propriedade e mantiveram as vítimas sob a mira
de arma de fogo, ameaçando-as de morte durante todo o
tempo.
Além de encontrar o investigado em posse dos produtos
do referido roubo, também
foram localizados pela Polícia Civil camisetas de clubes
esportivos e outros itens de
vestuário, material este pertecente ao furto qualificado

Fotos divulgação PCT

Ação da Polícia Civil de Tietê teve apoio do
Goe de Sorocaba e da GCM de Cerquilho
praticado na madrugada de 11
de março deste ano em uma
loja de Tietê. Nesta ação, cinco criminosos desceram de
um veículo, quebraram a porta
de vidro do estabelecimento e
furtaram itens diversos, fugindo logo em seguida.
Com isso, o investigado,
que tem ligação com furtos a
bancos e explosões de caixas
eletrônicos e pode ser um dos
responsáveis por liderar tal
grupo criminoso, acabou preso em flagrante delito pela Polícia Civil de Tietê e, agora, responderá, criminalmente, pelos

crimes praticados.
De acordo com o delegado
Weslley Almeida Cirineu, esta
investigação realizada pela Polícia Civil de Tietê continuará e
buscará a identificação dos outros criminosos que participaram esses dois crimes, apontados anteriormente.
PROCURADOS - Na terça e
quarta, 6 e 7 de julho, policiais
militares do 50º Batalhão de
Polícia Militar do Interior capturaram três procurados pela
Justiça nos municípios de Tietê, São Roque e Salto.
Vale lembrar que a Polícia

Com o criminoso também foram localizados produtos
esportivos levados de uma loja de Tietê
Militar do Estado de São Paulo
tem como uma das principais
missões a redução dos indicadores criminais, aumentando
assim a percepção de segurança da população. Por isso, em
caso de emergência, acione a
PM pelo 190.
CAPTURADO - Em Tietê,
na noite da terça, 6 de julho,
durante patrulhamento pelo
bairro Povo Feliz, policiais
militares avistaram um indivíduo, já conhecido da equipe
por ter em seu desfavor um
mandado de prisão por crime
ambiental. Realizada a abor-

dagem e confirmado ser ele o
suspeito procurado, o indivíduo foi encaminhado para a
Delegacia de Polícia de Tietê,
onde permaneceu à disposição
da Justiça.
FURTO E ESTELIONATO Na madrugada da quarta, 7 de
julho, após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom)
comunicar um furto a um estabelecimento comercial de
Tietê, a PM realizou patrulhamento e conseguiu localizar o
acusado em posse do produto
furtado. Para os policiais, o indivíduo alegou que retornaria

mais tarde para efetuar o pagamento do produto junto ao
comércio. Diante dos fatos, o
investigado foi conduzido à
Delegacia, onde prestou depoimento à autoridade de plantão
e acabou atuado pelo crime de
estelionato.
REVOLUÇÃO - Na manhã
de ontem, 8 de julho, o efetivo do 50º Batalhão de Polícia
Militar do Interior do Estado
de São Paulo, presidida pelo
subcomandante capitão PM
Ceoloni, realizou a celebração
da comemoração do 89º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932, em memória daqueles que “viveram
pouco, para morrerem bem;
morreram jovens, para viverem sempre”.
Vale lembrar que a Revolução Constitucionalista foi um
movimento armado ocorrido
entre julho e outubro de 1932,
com o objetivo de derrubar o
governo provisório de Getúlio
Vargas e instituir um regime
constitucional após a supressão da Constituição de 1891,
pela Revolução de 1930. Atualmente, 9 de julho é a data cívica mais importante do Estado
de São Paulo.

NOVO DISTRITO

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Prefeito negocia doação de
terras do Posto de Algodão

Programa “Cidade Legal” chega
ao bairro Sete Fogões

O prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) esteve na Secretaria
de Estado da Agricultura, em
São Paulo, na quarta, 30 de
junho, para reunião com os
secretários do Estado, Itamar
Borges (Agricultura) e Flavio
Amary (Habitação). Na reunião, também estava presente
o presidente do Conselho do
Patrimônio Imobiliário do Estado, vinculado à Secretaria de
Projetos, Orçamento e Gestão,
Laércio Paulino Simões.
Neste encontro, Sandei expôs os projetos que pretende
executar na área de propriedade do Governo Estadual, caso
a Prefeitura de Tietê receba a
doação das terras da Estação
Experimental de Tietê (conhecida como Posto de Algodão)
solicitada ao governador João
Doria (PSDB). Na oportunidade, com todos os estudos realizados, o prefeito de Tietê
apresentou as suas propostas,
embasadas em projetos técnicos para contemplar cada área
solicitada da composição de
terras pertencentes ao patrimônio do Estado.
Acompanhado do secretário municipal de Adminis-

Divulgação PMT

Prefeito busca a doação pelo Estado da gleba de
terra pleiteada para a execução dos quatro projetos
tração e Modernização, Paulo
Luiz Fuza, e do advogado Murilo Sandei, o prefeito expôs os
projetos de criação do Distrito
Industrial II; de criação da Escola Técnica Profissionalizante Municipal do Agronegócio;
de criação do Centro de Estudo Ambiental (Cea) Tietê e do
Horto Florestal de Tietê.
“Sentimos que estamos
bem próximos em oferecer à
nossa população esse importante impulso de desenvol-

vimento na área industrial,
buscando geração de emprego, renda e receita financeira
para o município, assim como,
na área educacional, teremos
a formação de mão-de-obra
especializada para a atividade do agronegócio, além de
desenvolver e cultivar nosso
patrimônio natural. Havendo a
doação da gleba de terra pleiteada, estaremos preparados
para a execução dos quatro
projetos”, declarou o prefeito.

Em Tietê, nesta semana,
uma equipe multidisciplinar,
auxiliada pelas Secretarias
Municipais de Obras e Planejamento e de Assistência
e Desenvolvimento Social da
Prefeitura, esteve no núcleo
habitacional do bairro Sete
Fogões para apresentar o programa “Cidade Legal”, pertencendo ao Governo do Estado
de São Paulo, que garante a regularização jurídica as imóveis
por meio da emissão de títulos
de propriedade aos moradores
de áreas não institucionalizadas. “A regularização fundiária reforça a dignidade do cidadão, pois o título de posse
da residência proporciona o
fortalecimento da cidadania e
alicerça a segurança de famílias que vivem, há anos, em
suas casas sem qualquer escritura”, ressaltou o prefeito
Vlamir Sandei (PSDB).
Para apoiar a população
desses espaços informais, a
Prefeitura está em contato
com a Secretaria de Habitação
do Estado para agilizar todas
as avaliações necessárias.
De acordo com o secretário de Obras e Planejamento,

Divulgação PMT

Equipe é auxiliada pelas Secretarias de Obras e
Planejamento e de Assistência Social
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz,
nesta ação no Sete Fogões o
Programa “Cidade Legal” realizou serviços para capacitação do corpo técnico municipal para a busca documental,
elaboração de relatórios preliminares, análise e diagnóstico, plano de regularização,
levantamentos topográficos e
projeto urbanístico da regularização, viabilizando a apresentação da documentação
dessas áreas junto ao Cartório

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

de Registro de Imóveis.
PAGAMENTO - O secretário municipal de Finanças
da Prefeitura do município
de Tietê, Everton Ricardo de
Almeida Miguel, a pedido do
prefeito, anunciou o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário do funcionalismo público. “Neste ano,
como ocorreu também em
2020, a primeira parcela foi
paga em 1º de julho”, destacou
o secretário.
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PODER LEGISLATIVO

Junior Regonha cobra ações da Prefeitura de Tietê
Entre as solicitações estão questões como a dos moradores de rua, o abastecimento de água e a ampliação do atendimento de psicólogos
Divulgação

Junior Regonha
apresenta demandas
O Poder Legislativo de Tietê encontra-se em recesso, porém, o vereador Junior Regonha (MDB) permanece atuando
e, nesta semana, encaminhou
pedidos de informações à Prefeitura do município por meio
de ofícios.
Neles, abordou questões
como a dos moradores de rua,
as falhas no abastecimento de
água e a ampliação do atendi-

mento da especialidade de Psicologia na Rede Municipal de
Saúde.
Inicialmente, por meio do
ofício 153/2021, Regonha
requereu ao prefeito Vlamir
Sandei (PSDB) que, por meio
da Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social, da
Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva e da Secretaria
de Serviços, ele se manifeste e
apresente um plano de atuação
em relação à questão. “Muitos
destes moradores encontram-se em situações degradantes
e desumanas, passando frio,
fome e sem condições adequadas ao atendimento das suas
necessidades fisiológicas. Há,
ainda, a questão relacionada
à Segurança Pública, já que o
Poder Público tem por obrigação garantir ordem ao cidadão, evitando a ocorrência de
delitos. Questionei também se
o município tem analisado a
possiblidade de disponibilizar
um abrigo para estes moradores durante o Inverno”, pontuou o vereador.
Regonha cobrou, ainda,
informações em relação às interligações dos dois novos po-

ços perfurados para ampliar
o abastecimento da região
central e de um terceiro poço,
também já perfurado, para
reforçar o sistema de abastecimento junto aos bairros São
Pedro e Bertola. “Vale reforçar
que estas duas regiões vivem
constantes falhas no abastecimento público e, segundo
informações já prestadas pelo
Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto (Samae), a
viabilidade destes três poços
é fundamental para equacionar o problema relacionado
ao abastecimento público e o
recebimento destas informações, consideradas imprescindíveis, para oportunizar ao
Poder Legislativo o acompanhamento das medidas que o
município adota ou não para
solucionar este problema”,
destacou o vereador.
Outra importante demanda que, também, foi apresentada por Regonha à Prefeitura
diz respeito à ampliação do
atendimento por psicólogos
através da Rede Municipal de
Saúde. “Diante do avanço da
pandemia, cresceu a procura
por este tipo de acompanha-

mento, em especial, pelas famílias afetadas pelo vírus e
que viveram o luto por conta
da covid-19. Além disso, há
o afastamento dos alunos da
convivência presencial nas
escolas, outro ponto que aumenta a necessidade de acompanhamento psicológico”, ressaltou o vereador.
Ainda segundo Regonha,
atualmente, a Rede Municipal
de Saúde de Tietê conta com
apenas duas profissionais
para atender toda a demanda
geral do município. “Evidentemente que, diante da nova
realidade, é preciso que a administração se debruce sobre
esta questão e deflagre os estudos que garantam o atendimento adequado à população
e, é com este objetivo, que fiz
este ofício para a Prefeitura.
Nele, requeri o levantamento
de dados, estatísticas e cobrei
ampliação desta especialidade
de atendimento na cidade”,
destacou o vereador.
As solicitações e os pedidos de informações de Junior
Regonha foram encaminhados para o Poder Executivo e
aguardam deliberação.

CIDADÃO-REPÓRTER

Moradores reclamam de
fezes de cães em praça
Em Tietê, frequentadores
da Praça “Dr. Mário Eduardo
Guimarães de Souza”, instalada no Centro, estão preocupados com a quantidade de fezes
de cães presentes naquele espaço público.
De acordo com as queixas
feitas ao jornal Nossa Folha,
alguns donos de animais não
carregam a sacola higiênica e
os dejetos ficam espalhados
pela extensão da praça. A situação irrita os usuários do espaço e, ainda, coloca em risco
quem caminha no local.
“Já flagrei várias pessoas deixando o cão defecar no
chão e, simplesmente, indo
embora depois, sem ao menos
limpar a sujeira do animal.
Acredito que estes indivíduos
não pensam nos outros que
querem o espaço limpo”, disse uma moradora. De acordo
com a mesma, ali na Praça “Dr.
Mário Eduardo Guimarães de

Souza” é necessário caminhar
olhando para o chão devido aos “presentes” deixados.
“Tem em todo lugar! O jeito é
andar desviando”, completou
a moradora.
“Algumas pessoas costumam andar preparadas quando saem com os seus cães,
mas sempre há muitas exceções, é verdade”, destacou outra munícipe.
Contatada para saber da
possibilidade de instalar uma
placa de aviso quanto à necessidade do recolhimento das
fezes dos animais, a Secretaria
Municipal de Serviços informou que, no momento, a pasta não possui autorização para
suprir essa demanda. Disse,
ainda, que há no município de
Tietê um grupo de voluntários
ambientais que trabalha na
questão de conscientizar a população, impedindo este tipo
de situação.

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

SILMARA ASHLEY DE LIMA DA SILVA
Faleceu em Tietê, em 5 de julho, Silmara Ashley de Lima da
Silva aos 21 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após
recomendação, dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo
sepultado em jazigo da família.

IGOR HENRIQUE COUTINHO SAUERBRONN PIRES
do em jazigo da família.
Faleceu em Piracicaba, em 1º de julho, Igor Henrique Coutinho Sauerbronn Pires aos 29 anos. Falecido era solteiro e
ALMIR JOSÉ SANSON
deixou familiares.
(Nenê Despachante, irmão do prefeito Aldo Sanson)
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomenFaleceu em Cerquilçho, em 6 de julho, Almir José Sanson
dação, dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo sepulta- aos 65 anos.
do em jazigo da família.
Falecido era casado com Maria Aparecida Foltran Sanson e
deixou os filhos Francine, Heltton e Flaviane, além de demais
PEDRO FERRARI
familiares.
Faleceu em Tietê, em 2 de julho, Pedro Ferrari aos 92 anos.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e,
Falecido era viúvo de Irene Pinto Ferrari e deixou os filhos Ma- após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo
ria Imaculada, Lucia, Aparecida, Gilberto, Ana Maria e José (os de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
dois últimos, falecidos), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após
AGRADECIMENTOS
recomendação, dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo
As famílias, sensibilizadas, agradecem a todos pelas masepultado em jazigo da família.
nifestações de pesar recebidas e aos que compareceram aos
funerais.
MARINA FONTOLAN FORESTO

LUCIANO SANTOS DE SOUZA
Faleceu em Tietê, em 5 de julho, Luciano Santos de Souza
aos 26 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal do bairro Pau-Ferro em Souto Soares/BA, sendo sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem a todos pelas inúmeras manifestações de pesar recebidas em razão dos falecimentos.

Faleceu em Tietê, em 2 de julho, Marina Fontolan Foresto
aos 90 anos. Falecida era viúva de Augusto Biscaro Foresto e
deixou os filhos Maria Angela, Marisa Aparecida, José Roberto,
Pedro Paulo, Sérgio Luiz, Augusto Domingos e Silvio Carlos,
(os dois últimos, falecidos), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
ISAURA ZAMBIANCO MILANI
Faleceu em Piracicaba, em 5 de julho, Isaura Zambianco
Milani aos 91 anos.
Falecida era viúva de Ernesto Milani e deixou os filhos João,
Nelson, Ricardo, Sônia Maria, Roseli Aparecida e Paulo Sérgio,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
ROGÉRIO CASETO MENDES
Faleceu em Piracicaba, em 6 de julho, Rogério Caseto Mendes aos 42 anos.
Falecido era solteiro e deixou o filho Richardi, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo sepulta-

FALECIMENTOS
JOSÉ CARLOS LAURENTI DINIZ
Faleceu em Botucatu, em 1º de julho, José Carlos Laurenti
Diniz aos 66 anos. Falecido era casado com Maria Cecília Parise
Diniz e deixou os filhos Ana Carolina e Carlos Eduardo, além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório do Grupo De Paula de Conchas e, após recomendação, dirigiu-se ao Crematório Memorial
de Botucatu.
JOSÉ CICERO ALEXANDRE
Faleceu em Cerquilho, em 1º de julho, José Cicero Alexandre
aos 51 anos. Falecido era divorciado de Francisca Lopes Alexandre e deixou 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.
MARIA AVELINA DAMASCENO
Faleceu em Botucatu, em 3 de julho, Maria Avelina Damasceno aos 93 anos. Falecida era viúva de Dorcino Caetano Rolindo e
deixou os filhos Reginaldo e Neyde, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ LUIZ MACHADO
Faleceu em Cerquilho, em 3 de julho, José Luiz Machado
aos 51 anos. Falecido era casado com Mônica Maria de Lucena
e deixou as filhas Raquel, Stefani e Flaviana, além de demais
familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
IVONE DE FÁTIMA SOUZA CARPIM
Faleceu em Cerquilho, em 3 de julho, Ivone de Fátima Souza Carpim aos 61 anos. Falecida era casada com José Antonio
Carpim e deixou os filhos Márcio e Michel, 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.
PATRICIA PEREIRA FIUZA
Faleceu em Cerquilho, em 3 de julho, Patricia Pereira Fiuza
aos 40 anos. Falecido era solteira e deixou os filhos Joice, Leonardo e Ana Clara, 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.
ANGELO JOSÉ POLI
Faleceu em Cerquilho, em 4 de julho, Angelo José Poli aos 41
anos. Falecido era divorciado e deixou 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.
ANTONIO DEL’AGNOLO
Faleceu em Cerquilho, em 5 de julho, Antonio Del’Agnolo aos
86 anos. Falecido era casado com Odelia Citroni Del’Agnolo e deixou as filhas Vênera Augusta e Érica Cristiani, 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.
ACIR AUGUSTO DA SILVA
Faleceu em Botucatu, em 5 de julho, Acir Augusto da Silva
aos 77 anos. Falecido era viúvo de Maria José da Silva e deixou
os filhos Maria Lucia, Ana Alicie, Claudete e Jose Maria, além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório do Grupo De Paula de Conchas e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de
Conchas, sendo sepultado em jazigo da família.
LEONIDES SEBASTIANI FOLTRAN
Faleceu em Cerquilho, em 6 de julho, Leonides Sebastiani Fol-

tran aos 87 anos.
Falecida era viúva de Natale Foltran e deixou os filhos Sueli e
João, 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.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA

Creci 59.273

www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br
Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP
Telefones: (15) 3282-3744
3285-1960 . 99658-0967

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

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA

Rua Enock Barreira
de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690
www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE

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

ALUGAM-SE

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

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

IMÓVEL
VENDE-SE

CASA NO PARQUE ALVORADA EM CERQUILHO
Casa construída 130m², terreno com 496m². Fundo todo
gramado com um pequeno jardim na frente. Casa contém dois
dormitórios, um suíte, lavabo, um banheiro social, sala e cozinha grande, lavanderia, garagem para 4 carros, sendo 2 cobertos, portão social e portão automático para carro. Valor R$500
mil. Tratar pelo telefone (11)99652-4444, com Helena.

SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

Saiba o que é Estabilidade
Pré-Aposentadoria
Divulgação

A maioria dos trabalhadores tem muitas dúvidas
sobre a Estabilidade Pré-Aposentadoria. Afinal, será
que existe estabilidade no
trabalho para quem está
próximo de se aposentar?
Vou explicar!
A Estabilidade Pré-Aposentadoria é a garantia com
a qual o trabalhador pode
contar para permanecer
trabalhando na empresa
até preencher os requisitos
para obter a concessão da
aposentadoria, desde que
esta esteja próxima.
Contudo, essa regra não
tem previsão legal, ou seja, não existe uma lei específica sobre
esse assunto, tão pouco há previsão da Constituição Federal,
uma vez que esse direito está assegurado apenas em normas
sindicais, regulamentadas por acordos ou convenções coletivas
de cada categoria profissional. Por isso, nem todos os trabalhadores estão amparados por essa estabilidade.
Como saber se tem direito a essa estabilidade?
Primeiramente, o trabalhador deve fazer o seu planejamento previdenciário para saber quanto tempo de contribuição efetivamente possui junto ao Instituto do Seguro Social (INSS), para
se certificar se já está próximo de se aposentar.
Posteriormente, verificar a existência da cláusula de estabilidade na convenção coletiva do sindicato da respectiva categoria
profissional, além de outras exigências, como, por exemplo, o
tempo trabalhado na mesma empresa, o período da estabilidade, entre outros.
Também é aconselhável ao trabalhador comunicar o empregador o mais rápido possível, caso tenha direito à estabilidade,
a fim de evitar qualquer problema. Já ao empregador, é importante ficar atento sobre essa questão, porque dispensar um funcionário com direito à estabilidade pré-aposentadoria poderá
acarretar prejuízos à empresa, tais como reintegração do funcionário, condenação de danos morais, materiais, entre outros.
Em caso de dúvidas, consulte sempre um advogado especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista.
Geruza Flávia dos Santos é advogada, especialista
em Direito Previdenciário (OAB/SP 266.012)
e apresentadora do programa “Facilitando o Direito”,
transmitido toda quinta às 17 horas pela
TV Cidade Jardim, canal 11 da TVAC, em Tietê,
e também pelo @tvcidadejardim no YouTube

OPORTUNIDADES

Municípios divulgam vagas de emprego

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Thor, um
cachorro de porte pequeno, já castrado e
vacinado. Ele foi resgatado muito machucado, tendo uma das
patinhas
dilacerada.
Hoje, totalmente, recuperado,
aguarda
uma adoção. É um animal dócil e apaixonante. Ajude-o encontrar
uma família responsável. Mais informações
pelo (15)99739-3002
ou acesse miaujude.
com.

Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura oferece
vagas para profissional com
experiência em manutenção de
acessórios de auto e aplicação
de adesivo (insufilm), assistente de Marketing com formação
em Publicidade e Propaganda,
marceneiro, pedreiro, operador de retroescavadeira, auxiliar de Saúde Bucal (masculino
ou feminino), que tenha curso
técnico de auxiliar de Saúde
Bucal e operador de Programador de Torno CNC (necessário
condução própria para o deslocamento até o trabalho).
Os interessados devem levar o currículo no Balcão de
Empregos, localizado na rua
Presidente Kennedy, 23, Centro, em Tietê. O telefone de
contato é o (15)3285-2887.
Em Tietê, a Biatex contrata mecânico de manutenção
com experiência em máquinas

e equipamentos industriais.
Os interessados devem enviar currículo para @rh@biatex.ind.br ou pelo WhatsApp
(15)99715-4317.
Também em Tietê, há uma
seleção para banco de vagas
para candidatos para a área de
costura. Como pré-requisitos
há a necessidade de residir em
Cerquilho ou Tietê e ter experiência. Os interessados deverão encaminhar currículo para
o e-mail: recrutamento.dual@
borgstena.com.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate) tem
vagas de estágio para estudantes de curso superior, residentes em Cerquilho; profissional
de Enfermagem e de Recursos
Humanos, cursando técnico
ou superior; açougueiro/repositor; operador de máquinas
CNC; dobrador de chapas;

soldador; auxiliar de cozinha
PCD; cozinheiro-chefe; tratorista; operador de retroescavadeira; fonoaudiólogo; torneiro
mecânico e fresador; técnico
de instalação; auxiliar de instalação; biomédico; assistente
contábil; assistente de Departamento Pessoal; profissional
de Departamento Fiscal; auxiliar de Farmácia; operador e
programador de torno CNC;
torneiro mecânico; expedidor;
operador têxtil; mecânico;
eletricista; meio-oficial montador hidraúlico; marceneiro;
soldador; vendedor externo;
ajudante de açougueiro ou
açougueiro; líder e sub-líder de
perecíveis; técnica de Enfermagem; auxiliar administrativo;
técnico em elétrica industrial,
eletrônica e eletromecânica; e
auxiliar de produção.
Os interessados devem
encaminhar o currículo para
a
cate@cerquilho.sp.gov.br
ou preencher a ficha na avenida Corradi II, 380. O telefone
para informações é o seguinte
(15)3284-5652.
MAIS VAGAS - Para Tietê e
Cerquilho, a loja Coocerqui cadastra currículo para vaga de
farmacêutico. Como requisitos
aparecem a necessidade de ter
Superior Completo em Farmácia, CRF ativo e disponibilidade de horários.
O e-mail de contato é recrutamento@coocerqui.com.br.
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Nossa Folha . 62 anos

HANDEBOL

Gustavo Pacheco aprendeu a ter uma vida saudável
Para o atleta que atua nas categorias Mirim e Infantil, o seu maior desafio é a questão física que envolve um problema no tornozelo
Gustavo de Oliveira Dias
Pacheco é o quadragésimo terceiro entrevistado do jornal
Nossa Folha na série especial
dedicada aos atletas do handebol tieteense, comandados pelos treinadores Fábio Vidotto
Beloto e Gustavo Prado.
Nascido no município de
Tietê, em 3 de outubro do ano
de 2008, Gustavo é filho de
Agnes de Oliveira Dias Pacheco e Fernando Carlos Pacheco.
Estuda na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb)
“Professora Lyria de Toledo
Pasquali”, no bairro Cohab, em
Tietê.
No handebol, joga como
ponta das categorias Mirim e
Infantil. No ano de 2019, Gustavo tornou-se campeão da
Liga de Handbol do Estado de
São Paulo (Lhesp) pela categoria Mirim.
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define
no handebol?
GUSTAVO - Em quadra, eu
me defino como um jogador
de suporte.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe de handebol? Teve alguma influência?
GUSTAVO - Meu início no

Arquivo pessoal

Gustavo Pacheco
tem 12 anos
handebol ocorreu aos oito
anos. Na época, eu não conhecia como funcionavam as
regras e muito menos o esquema de jogo. Mas decidi que iria
tentar!
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
GUSTAVO - O que eu mais
amo é poder, por meio da minha capacidade, ajudar o time
a ganhar. Já o que eu mais
odeio, realmente, é ser bloqueado na cara do gol. Isso não é

legal!

EM TIETÊ

NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?
GUSTAVO - Em quadra,
existem muitos desafios em
nível individual e coletivo.
No meu caso, o problema foi
a questão física que envolve
meu tornozelo.

Sejul passa a Gyovanna Andrade treina
oferecer aulas com a Seleção Brasileira
pelo YouTube
A Seleção Brasileira de

NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
GUSTAVO - O handebol
tem talentos, porque Fábio e
Gustavo, além de excelentes
técnicos, geram valor e motivação na vida de cada um dos
seus atletas.
NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
GUSTAVO - Particularmente, o handebol me ensinou a
não ter uma vida sedentária.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
GUSTAVO - Espero que
esta pandemia da covid-19 termine logo e tudo volte ao normal na vida da gente.

JUDÔ

Em Tietê, por conta da atual pandemia e tendo as aulas
das modalidades esportivas
paralisadas, a Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (Sejul) informou
que, atendendo ao pedido do
prefeito Vlamir Sandei (PSDB),
passou a ofertar as atividades
à distância, por meio da TV
Prefeitura de Tietê, canal no
YouTube, até que seja normalizada a situação da covid-19.
De acordo com informações do secretário municipal
da pasta, Pedro de Paludeto
Pasin, nas aulas online os professores atuam na demonstração da história de cada modalidade e das regras das práticas
esportivas em formação.
Disponíveis no canal do
YouTube desde a quinta, 1º
de julho, as aulas online da
Sejul podem ser acessadas
através do seguinte link: https://www.youtube.com/.../
UCKbL4330LKahaQW1Oe.../
playlists.

Judô, categoria de base, convocou a judoca de Cerquilho,
Gyovanna Andrade, de 15
anos, para um período de treinos com atletas das categorias
sub-18 e sub-21.
A apresentação ocorreu no
domingo, 20 de junho, em Pindamonhangaba, tendo ela 10
dias como período de treinos
na companhia de judocas entre 15 e 21 anos.
Vale lembrar que Gyovanna começou no Judô, em 2013,
aos sete anos, por meio das aulas da Prefeitura de Cerquilho,
com o sensei Marcelo Zanetti.
Na época, com 15 dias de treinos, já participou da primeira
competição na cidade, conquistando a 1ª medalha.
Passados seis meses do seu
ingresso no Judô, Gyovanna já
tinha conquistado o título de
campeã estadual e vice-interestadual, e garantido vaga no
Paulista, onde se tornou vice-campeã.
Nos anos seguintes, graças
ao seu empenho, sagrou-se

Onde Anda Você?

Carlos Benatti Marcon
foi craque e pratica
esporte até hoje
Escrever de Carlos Benatti Marcon, nascido em 3 de
abril de 1953, é se lembrar
daquele menino que amava
futebol e que, até hoje, parece criança quando lhe entregam uma bola.
Para quem não sabe, esse
menino, que hoje mora na
vizinha cidade de Piracicaba,
jogava muito!
Vê-lo deu saudades do
tempo em que fundei o Macalé. Além de Benatti, quan-

tos meninos bons de bola
passaram pelas minhas equipes! Para recordar, que tal a
foto do Macalé de 1972? É um
registro de quase 50 anos, ou
seja, traz muitas recordações
e, nela, Benatti aparece.
Publicamente,
registro
que foi uma honra tê-lo em
minha equipe. Mas essa honra não fica só aqui. Tem uma
história que gosto de contar
e que prova que esportivamente revelei muitos atletas
extraordinários.
Tratava-se de uma reunião
da Liga Tieteense de Futebol
para definir equipes. Quem
comandava esse encontro era
o saudoso ex-prefeito Angelo
Uliana. Passava das 23 horas,
daquela noite. Como cheguei
tarde, não queriam que eu entrasse. Angelo Uliana disse,
então: “Você quer mesmo entrar na competição? Todos os
times já se inscreveram! Será
que vai ter jogador para você
montar sua equipe?”
Na época, Angelo Uliana tinha um carro chamado
Esplanada, considerado um
sedã de luxo na época. Ao
ter meu pedido aceito, saí da
reunião e pensei: “qual será o
nome desta equipe que vou
lançar?”
Ao olhar o carro de Angelo Uliana, decidi pelo nome
de Esplanada, referindo-me à

qualidade. Naquela época, alguns riram, outros chegaram
até a debochar de mim, mas
o que importava era que a
minha meta não acabava ali.
Tarde da noite, precisando convocar os atletas que
integrariam a equipe Esplanada, saí pela cidade. Fui de
casa em casa. Convidei todos
os meninos bons de bola na
época, em Tietê. Chamei,
ainda, uns talentos de fora.
Entre eles, também estava o
incrível Dioracy Urso (já falecido). Ele era o mais velho da
equipe, já estava encerrando
a carreira.
Ninguém acreditava em
nós! Achavam que o recém-criado Esplanada era tiro
na água e que seria a “bola
murcha” daquela competição esportiva. Engano desses
que pensaram assim! Mesmo
usando como vestiário a sala,
onde eram guardadas as ferramentas do Comercial, nos
preparamos e entramos em
campo. Mal sabiam que o espetáculo nem tinha começado direito.
No final, o que aconteceu? Ganhamos todas as
competições, porém, faltou a
final. Adversários e o Tribunal questionaram a presença
de um atleta e, infelizmente,
não pudemos disputá-la. Foi
uma pena! Mas o mérito é que

Divulgação

Gyovanna Andrade
começou em 2013
campeã regional, vice-campeã
paulista e terceiro lugar. Também tornou-se vice-campeã e
3º lugar da Copa São Paulo.
No ano de 2019, uma das
suas maiores conquistas, foi
alcançar o título de campeã
paulista estudantil, considerado inédito para Cerquilho. Na
ocasião, foram 15 dias em Blumenau, Santa Catarina, e cinco
lutas. De lá, trouxe um terceiro
lugar, mais um título inédito
para a cidade.

Édie Honório
Fotos arquivo Édie Honório

MACALÉ - ANO DE 1972
Em pé: Rei, Fernando, Mauro, Carlinhos, Tim, Odair e Neno
Agachados: Coxinha, Joninha, Tita, Benatti e Mochiba
todas as partidas disputadas
acabaram vencidas. Só não
levantamos a taça, mas mostramos que o Esplanada tinha
muitos talentos e Benatti estava com a gente! De cabeça
erguida, ele desfilou seu talento com toda categoria que
até hoje é sua marca.
Ser seu treinador, além de
orgulho, serviu para ampliar

minha admiração por este rapaz, o qual já era seu fã por
ser um ótimo filho. Hoje, está
casado com Rosi e tem dois
filhos: Mateus e Vitor.
PIADINHA DA SEMANA
- A procissão levava o andar
passava e o bêbado acompanhava.
De repente, o indivíduo,
bastante alterado, gritou:

- “Olha a mangueira!”, insistentemente.
Incomodado, o padre parou a procissão, pediu para
o bêbado ficar em silêncio e
prosseguiu, quando o andor
enroscou na mangueira e a
imagem caiu.
No mesmo momento, o
bêbado disse: “Deus que me
perdoe, porque eu avisei!”
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Conheça quem foi José Ferreira Alves
Em 28 de dezembro de 1932, ingressou no Comercial Futebol Clube e veio a se tornar um dos maiores presidentes e realizadores comercialinos
José Ferreira Alves nasceu
no ano de 1906, na cidade de
Monte Mor, mas fez da cidade
de Tietê o seu grande lar. Casado com a professora Maria
do Rosário Santos, conhecida
como dona Santinha, teve um
grande destaque nos eventos
sociais e esportivos da nossa
terra.
Em 28 de dezembro do ano
de 1932, José Ferreira Alves ingressou no Comercial Futebol
Clube como vice-presidente e,
no ano seguinte, tornou-se o
presidente da agremiação esportiva. Surgia a partir desta
data um dos mais afeiçoados
e realizadores esportistas na
vida do velho Comercial Futebol Clube. Aquele que tornou-se um batalhador incansável
pela difusão e pelo progresso
dos principais esportes em
nossa terra.
Por mais de uma década de
dedicação ao clube, José Ferreira Alves não mediu esfor-

ços com trabalho e dedicação,
tornando o alvinegro tieteense
um dos melhores e mais bem
organizados clubes de futebol
de toda a região.
Diante de forte atuação, no
ano de 1934, foi reeleito, permanecendo na Presidência até
1945. Finalizado este período
e após 12 meses, José Ferreira Alves retornou como presidente do clube para o período
de 1947 a 1949.
Em 13 de outubro do ano
de 1935, o Comercial Futebol
Clube, mais uma vez, se via
obrigado a interromper sua
caminhada esportiva em Tietê
por falta de um espaço adequado para promover seus
jogos. Com o dinamismo do
presidente José Ferreira Alves
e demais esportistas, entre
eles, Guilherme Dal Coleto,
Otávio Dal Coleto, João Orsoline, Roberto Furlani e Lamartine Garcia, foram mantidos as
aspirações e os sonhos de con-

Acervo CFC

José Ferreira Alves faleceu, aos 45 anos,
em 20 de dezembro de 1951
quistas, cujo objetivo seriam
instalações definitivas para o
Comercial Futebol Clube, na-

quela época.
Sendo assim, José Ferreira
Alves, Guilherme Dal Coleto,

ESPAÇO ABERTO

Neto Arruda
Do banco de pedra em que
estava sentado, avistava uma
das janelas do casarão, a única iluminada por uma vela colocada em pequena lanterna.
Contemplava a noite e, talvez,
a luz bruxuleante representasse a vida de alguém ou da própria cidade.
Conversei por muito tempo sobre ela, meu tema predileto, e a noite corria tranquila.
Meus pensamentos e lembranças se misturavam! É como se
fosse um véu, esmaecido pela
madrugada, que deixasse entrever, confusamente e de maneira imperfeita, toda magia
que existe na vida tieteense.
Assim, é necessário entretecer a alma e a razão para
perceber tudo o que vai e
acontece por aqui. Amo o rio

vagaroso, doente, que se diluí
no progresso rancoroso contra
a natureza... O silêncio morno
do pátio (como chamávamos
onde está a Prefeitura), ladeado pelos velhos casarões, que
guardam o substrato de nossas vidas. É sereno andar pela
rua do Comércio e ver máquinas de costura antigas, trabalhando, ainda, em alguma alfaiataria...
Tem sabor sentar-se no jardim e escutar as histórias que
contam os bancos e árvores.
Também é muito bom chegar
de volta e ver nossa cidade tal
qual é, mágica, extraordinária,
como se tivesse um regente
prestidigitador.
A ligeireza dos seus movimentos ilude nossa cotidiana
percepção. Tietê, assim, é surrealista, pois tudo aqui, aos
meus olhos, coexiste em um
mesmo instante, desprezando as construções refletidas
e os encadeamentos lógicos.
Ela ativa, sistematicamente,
o inconsciente, o irracional, o
sonho, mas sem morbidez.
Aí, talvez, resida sua vantagem, pois não há enfraquecimento doentio em quem a
vive e compreende a qualidade
do seu caráter. Existe, sim, delgadeza, tenuidade sagaz nas
suas cores e formas.
Quando a mormaceira
cai sobre a cidade, o coração

Por José Correia de Arruda Neto
contempla a languidez do casario avermelhado que, como
templos, guarda toda a essência dos seus fundamentos: o
pensamento que não se deve
curvar nunca sob o progressismo desfavorável à condição
humana.
Quando cai a chuva, a visão dos telhados areja a mente
para a percepção da realidade
fantástica que se desprende
das águas terrosas caindo sobre as pedras. Uma visão assim é muito gratificante nesses momentos!
Ora é um bêbado andando
trôpego e um cachorro a segui-lo. Ora é um cigarro que queima por instantes, antes que a
enxurrada o leve... meus pais
sentados em um banco do jardim... escolares de uniforme
cáqui, normalistas de azul e
branco... o frescor das salas
dos velhos casarões... as flores
nos jardins dos lindos casarões... ruas largas e quentes ao
sol do meio-dia...
O silêncio que se quebra
com o passar da carroça do leiteiro, rodando nas ruas de pedras... os pardais nas jabuticabeiras, os pomares, as hortas,
dezenas de janelas, as varandas, os imensos quintais... as
sombras das árvores... o perfume do ar puro, das frutas, da
terra, o perfume da infância...
A ponte, os doces caseiros,

os avós... carnavais, as famílias reunidas... a melancolia...
um sonho de paz... a barbearia repleta de gente discutindo
política e futebol... os enterros,
a estação de trens, fotografias
amarelecidas... os almoços de
domingo, missas, igrejas, tumbas, jornais e pescarias... os
mandis, o “ Clube Regatas” e
seus “cochos”... a alma extasiada por tudo isso, acontecendo
em um só momento!
Depois, tudo some e eu
fico parado, tentando divisar
nas nuvens o “imaterial-material”. Andando pela cidade, em
cada esquina, cada poste, cada
perfume, gesto, cor e forma,
envoltos em nuança fantástica vinda do sol, parece que,
a cada passo verei, saindo da
terra, por detrás de cada árvore, escondido sob um montículo qualquer, um gnomo, que
virá explicar todo esse fascínio
que sinto, essa nostalgia do
inacessível que toma meu coração, quando procuro entender porque esta cidade me é
tão cara!
Não poderá ela, provavelmente, resistir ao tempo e aos
homens. Melhor que fique incólume, no fundo do abismo
misterioso do nosso pensamento.
Olhei para a janela antes
iluminada. A luz da vela se
apagara...

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz a tieteense Adelaide Tozi, que nasceu em 20 de
abril de 1909. Seus pais, imigrantes italianos, chamavam-se Eugênio Tozi, nascido em
Mântova, e Inês Mondini Tozi,
de Veneza.
Iniciou seu trabalho como
professora no Sítio Boa Esperança, que ficava a 12 quilômetros de distância de Tietê.
Era preciso sair de madrugada
para chegar à escola a tempo.
Em 1932, Adelaide mudou-se para Cerquilho e, por
cerca de seis anos, lecionou
no bairro dos Pontes (entre o
São Francisco e o Barreiro Ri-co), de propriedade de Esaú
Pontes. A escola era uma sala
construída pelo fazendeiro e
os alunos eram os filhos de
sitiantes e colonos da região,
que caminhavam até cinco
quilômetros por dia para poder estudar.
Eram tempos difíceis, Adelaide trabalhava simultaneamente com a 1ª, 2ª e 3ª séries. Naquela época, não havia
eletricidade, água encanada,
material escolar nem meren-

“Ponte Grande”, por deliberação da Diretoria da época,
passou a denominar-se estádio “José Ferreira Alves”, em
justíssima homenagem àquele
que, em vida, foi um exemplo
de trabalho, perseverança e de
amor ao veterano alvinegro.
Esse significativo gesto e essa
bem lembrada resolução de
sua Diretoria mereceram os
maiores louvores dos esportistas tieteenses.
Como presidente, por todo
esse tempo de intenso trabalho e dedicação, José Ferreira
Alves teve o reconhecimento
patente dos associados e esportistas comercialinos pelo
tanto que realizou ao clube
como um dos mais expressivos presidentes da história ao
dirigir os destinos do glorioso
alvinegro, o mais querido, o
Comercial Futebol Clube.
José Ferreira Alves faleceu,
em 20 de dezembro de 1951,
aos 45 anos.

BATE-PAPO

Surrealismo tieteense
Arquivo pessoal

Otávio Dal Coleto, João Orsoline, Roberto Furlani e Lamartine Garcia continuaram se reunindo, semanalmente, tendo
como meta a compra de um
terreno para a construção do
próprio estádio do Comercial.
Para este fim, foram realizados diversos bailes envolvendo toda a sociedade tieteense
com a finalidade de arrecadar
recursos para a compra de um
terreno e para a construção de
um estádio.
Esta grande conquista
transformou em realidade o
sonho do clube em possuir
uma praça de esporte. Assim,
surgiu o estádio “Ponte Grande”, oficialmente, inaugurado
em 2 de junho de 1940. Este
espaço esportivo transformou-se no maior orgulho de todos
os comercialinos. Foi a grande
realização sob o comando do
presidente José Ferreira Alves.
Tanto que, em 10 de dezembro de 1951, o estádio

da para os alunos. Diante disso, Adelaide providenciava os
lanches, as roupas e os calçados para os mais carentes,
pois não queria que eles ficassem envergonhados diante
dos outros amigos.
Em 19 de julho de 1933,
Adelaide casou-se com Francisco da Silva Pontes, agricultor residente no bairro São
Francisco, e não tiveram filhos.
Lecionou nas Escolas Reunidas de Jumirim e na escola
do bairro Sônego até ingressar, através de concurso, na
escola do bairro Hungria.
Adelaide viajava de charrete,
em plena estrada de terra.
Seu compromisso com o
Magistério estava acima de
tudo. Tanto que Adelaide enfrentava os obstáculos sempre feliz, porque nada lhe
dava mais satisfação e orgulho que a arte de ser uma dedicada e eficiente educadora
e poder fazer muitos amigos
entre seus alunos e pais.
Adelaide soube cativá-los
incessantemente com sua firmeza, generosamente mescla-

Acervo Deraldo Rodrigues

da com intensa meiguice.
Nos últimos anos de sua
vida, Adelaide recolheu-se no
Lar São Vicente de Paulo, em

Tietê, e veio a falecer em 3 de
junho de 2001, na Santa Casa
de Misericórdia de Tietê, aos
92 anos.

Perfil entrevista
Luciana Martins
Arquivo pessoal

Luciana Martins Formigoni nasceu, em 20
de abril de 1978, em
São Paulo, da união de
Alberto dos Santos Martins (in memoriam) e
Adair da Silva Martins.
Tem duas irmãs: Adriana Martins e Cleide Martins Cavalcante.
Casada com Beto
Formigoni, é mãe do Augusto, de 13 anos, e do
Guilherme, de sete anos.
Formada em Administração de Empresas e Pós-Graduada em
Marketing, atua como
assessora de Marketing
na Tintas Pig, no Centro Médico São José e na
Ápice Ortopedia e Especialidades.
Eu sou: Agitada ao máximo, sincera e espontânea. Também gosto das coisas corretas.
Sinônimo de beleza: Minha mãe, que sempre foi muito bela
e vaidosa.
Cantor e cantora: Alexandre Pires e Marisa Monte.
Ator e atriz: Thiago Lacerda e Adriana Esteves.
Sonho: Um deles é viajar para Portugal e, nessa viagem,
conhecer a casa em que meu pai viveu quando era criança.
Amor: Família, em especial meus filhos, meu marido e
meus pais.
Solidão: Nunca tive este sentimento, nem medo da solidão.
Deus: É o Caminho para tudo.
Religião: Católica.
Filme: Prefiro série. Fico com Grey’s Anatomy.
Sonho de consumo: Tirar minha cidadania portuguesa.
Defeito: Ansiedade.
Qualidade: Determinação.
Lugar: Minha casa.
Lazer: Estar com minha família.
Qual o livro de cabeceira? Os livros da área de Marketing,
sempre.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Talvez, Arquitetura.
Momento da vida para repetir? O nascimento dos meus
filhos Augusto e Guilherme.
Alegria: Ter uma família unida.
Tristeza: A perda do meu pai.
Decepção: A política do nosso País.
Receita contra o tédio? Ocupar a mente com coisas boas.
Tem saudades do quê? Da minha infância.
Amizade é: Você saber que pode confiar suas alegrias e
tristezas a alguém e poder desabafar sempre que puder.
Um(a) amigo(a) especial: minhas irmãs.
Frase: “O agora é sempre o melhor momento”.
Palavra que riscaria do vocabulário: Preguiça.
Ídolo: Walt Disney.
Nota 10 para: os profissionais da Saúde neste momento
de pandemia. Eles estão no limite e, mesmo assim, continuam
dando o máximo de si para salvar vidas.
Nota zero para: as pessoas arrogantes. Para mim, humildade é tudo nesta vida.
Um grande homem ou uma grande mulher: Meu pai foi
um grande homem, o tenho como exemplo em tudo o que faço.
Planos para o futuro: Poder viajar mais e conhecer vários
lugares do mundo.
Recado: “Não espere o futuro mudar tua vida, porque o
futuro é a consequência do presente”.

ANUNCIE
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DIAS FRIOS EM CASA
COMBINAM COM VINHO
A Vino di Vita tem as melhores opções
e pode levar até você.
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeita à taxa).
Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641

Vino di Vita - 15 anos com o melhor sabor para sua vida.

COVID-19

Tietê imuniza o público de 36 anos nesta sexta
A imunização, no ginásio de esportes “Acácio Ferraz”, ocorre em dois horários, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas
Considerando o cronograma municipal de vacinação
contra a covid-19, a Secretaria
de Saúde e Medicina Preventiva de Tietê anunciou que nesta sexta, 9 de julho, feriado
estadual, a vacinação atenderá
o público de 36 anos sem comorbidades.
A imunização, no ginásio
de esportes “Acácio Ferraz”,
na Nova Tietê, ocorre das 8 às
12 horas para nascidos de janeiro a junho e, das 13 às 16
horas, para quem nasceu entre
julho e dezembro. Há necessidade e obrigatoriedade de
apresentar cópia do comprovante de endereço e do CPF.
Vale lembrar que, no local,
prossegue a Campanha Vacina
Contra a Fome que, por meio
da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, arrecada alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social.
Até o fechamento desta
edição, a Secretaria Municipal
de Saúde de Cerquilho e de Jumirim não tinham divulgado
um cronograma de vacinação
para hoje, 9 de julho.
VACINÔMETRO - Os municípios de Tietê, Cerquilho,
Laranjal Paulista e Jumirim seguem na imunização contra a

covid-19.
Até ontem, 8 de julho, somando todo o público-alvo da
vacinação, em Tietê já tinham
sido aplicadas 24.577 doses;
em Cerquilho, o número era de
28.277; em Laranjal Paulista,
17.472; e, em Jumirim, somavam 1.769 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, 8 de julho, Tietê
registrava 3.677 casos confirmados, sendo 3.389 curados e
190 em recuperação, além de
96 óbitos.
Já Cerquilho acumulava até
quarta, 7 de julho, 6.013 casos
confirmados, 4.956 curados e
836 em recuperação. O número de mortes seguia em alta
com 134 óbitos.
Em Jumirim, os casos con-

Divulgação

Até ontem, 8 de julho, Tietê já tinha aplicado
24.577 doses de vacinas
firmados de covid-19 somavam até ontem, 8 de julho, 585
pessoas positivadas, tendo
559 curadas, 26 em isolamento e sete óbitos.
Já Laranjal Paulista registrava até quarta, 7 de julho,
5.230 casos confirmados, com
4.853 pacientes curados, 271
em recuperação e 106 óbitos.
FUNCIONAMENTO - Por
meio do Decreto 3.472, a Prefeitura de Cerquilho esten-

ENFRENTAMENTO

Prefeito, presidente da Câmara e secretários
tratam sobre questões da pandemia
A convite do prefeito Vlamir Sandei (PSDB), o presidente da Câmara de Tietê, Alfredo
Melaré (PL) participou da reunião do Comitê de Enfrentamento à covid-19 realizada na
terça, 6 de julho.
Segundo a Prefeitura, estes
encontros ocorrem, semanalmente, para discussão dos dados e informações referentes
à pandemia, considerando estratégias para vacinação, atendimento hospitalar e ações
preventivas, regularmente executadas pela Prefeitura.
Na oportunidade, Sandei
destacou a importância da
presença do presidente do Poder Legislativo para tratar das
questões de Saúde Pública.
“Neste encontro, foram apresentados os números, bastante significativos da vacinação,
os quais apontam Tietê como

Divulgação PMT

Dois dos assuntos foram às estratégias para
vacinação e o atendimento hospitalar
referência na região, além dos
números divulgados no site da
Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados, destacando
Tietê entre os municípios de

40 mil a 50 mil habitantes da
Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) com menos casos
de covid-19 e menor número
de óbitos”, reforçou Sandei.

PLANO SÃO PAULO

Ampliado horário dos estabelecimentos
Com avanço da vacinação
e a melhora dos índices de
Saúde, o Governo do Estado
ampliou a capacidade de público presencial e horário de
funcionamento de comércios
e serviços não essenciais do
Plano São Paulo, conforme
anunciado pelo governador
João Doria (PSDB) na quarta,

7 de julho.
Esta ampliação vale a partir do feriado desta sexta, 9
de julho, quando os estabelecimentos poderão funcionar
até as 23 horas, com limite de
60% de ocupação, válido até
31 de julho. Assim, a partir
de hoje, o limite de horário
das atividades econômicas

passa das 21 para as 23 horas.
Ainda de acordo com o
Plano São Paulo, ambas medidas são amparadas por
recomendação do Centro de
Contingência, com base nos
dados de evolução da pandemia da covid-19.
O decreto estadual publicado em Diário Oficial
também trouxe novas regras
para a retomada das aulas
presenciais no Ensino Superior e também para a Educação Básica.
De acordo com o Governo do Estado de São Paulo,
os alunos do Ensino Superior
poderão retornar às aulas
presenciais a partir de 2 de
agosto, com taxa de ocupação de 60% nas faculdades
de tecnologia e universidades
públicas e privadas, além de
obediência aos protocolos estabelecidos.
A publicação deste decreto também definiu as novas
regras para as escolas da
Educação Básica. A partir de
agora, o distanciamento, que
antes era de 1,5 metro, passou a ser de apenas um metro. Vale lembrar que a Rede
Estadual de Ensino entra em
período de férias, em 16 de
julho, e retornará para o 2º
semestre em 2 de agosto.

deu até segunda, 12 de julho,
as medidas de enfrentamento
à pandemia. Por isso, segue
suspenso o atendimento presencial em toda e qualquer
atividade, no horário das 20
às 5 horas, no âmbito do município.
De acordo com a Prefeitura, a exceção fica para as
atividades industriais, farmácias, postos de combustível
e serviços de Saúde de ur-

gência e emergência, além de
médicos-veterinários.
Após o horário estabelecido, as lanchonetes, restaurantes e similares poderão
funcionar apenas no sistema
delivery até às 2 horas.
As regras contidas neste
decreto estão sendo monitoradas pelo Departamento de
Fiscalização, autoridades sanitárias, Vigilância Sanitária
e Epidemiológica e Guarda
Civil Municipal (GCM).
ESCLARECIMENTO - Segundo uma reportagem do joornal Folha de S. Paulo, divulgada na sexta, 2 de julho, mais
de 26 mil doses da vacina da
Astrazeneca vencidas teriam
sido usadas em 1.532 municípios até 19 de junho, incluindo
Tietê.
No mesmo dia, a Prefeitura
do município divulgou que a
Secretaria Municipal de Saúde
e Medicina Preventiva, através
do Departamento de Vigilância Epidemiológica, verificou
todos os lotes descritos e dose
alguma foi aplicada fora da validade em Tietê. “O que ocorreu foram erros de digitação
no sistema, no momento do
lançamento das doses aplicadas, que já estão sendo corrigidos”, informou a nota oficial.

EM CERQUILHO

Assistência
Social acolhe
moradores
Desde 1º de julho, devido às baixas temperaturas, a
Prefeitura de Cerquilho, através da Assistência Social, tem
acolhido pessoas em situação
de rua. Assim, além da disponibilidade do espaço, oferece
roupas de cama, toalhas de
banho, materiais de higiene
pessoal e cobertores.
Atualmente, em Cerquilho,
segundo a Prefeitura, há cinco
pessoas em situação de rua e
o acolhimento foi ofertado a
todas elas, que são recebidas
no período da noite, e podem
tomar banho e permanecer no
local até a manhã seguinte. No
espaço, há monitoramento da
Guarda Civil Municipal (GCM).
De acordo com a Assistência Social, essas pessoas são
cadastradas e acompanhadas
pelo Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (Creas) e recebem orientação e encaminhamento aos
serviços de Saúde.
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Maria de Lourdes
Cancian Arruda brindou
nova idade na sexta, 2
de julho, na companhia
do marido e dos filhos

Os amigos enviam os
cumprimentos especiais
para Clods Baptistella,
que aniversariou na
quarta, 7 de julho

Rosana Dal Coletto
recebeu flores e muitos
telefonemas por mais um
ano de vida comemorado
na quarta, 7 de julho

Américo Tomazela
aniversaria hoje, dia 9,
ao lado da esposa Ana,
dos filhos Leandro e
Luciana e da neta Bianca

Bolo desta sexta, 9 de
julho, será para Benedita
Mateus, que aniversaria
na companhia da família
e do namorado

Carmen Zanata assopra
velinhas no feriado
desta sexta, 9 de julho,
junto das filhas Gisele e
Fernanda e familiares

A esposa Gabriela,
os filhos e familiares
parabenizam Cleiton
Marques Batista nesta
sexta, 9 de julho

Fabiana Stievano
completa nova idade
hoje, 9 de julho, e
festeja a data especial
com a mãe Nádia

Manuella Businari
Bortolucci faz um aninho
nesta sexta, dia 9, junto
da mamãe Mirella, do pai
Ricardo e das irmãs

Marli de Camargo rasga
folhinha nesta sexta,
dia 9, ao lado do marido
Orestes e dos filhos
Anderson e Andreza

Maria Angela Uliana
Luvizotto festeja nova
idade nesta sexta, dia 9,
com o marido, as filhas
e os familiares

Mauro Santos troca de
idade no feriado desta
sexta, 9 de julho, na
companhia da esposa e
de toda a família

Rafael Leite Vidotto
completa nove anos
hoje, 9 de julho, ao lado
dos pais Ricardo e Kita e
do irmão Gustavo

Bolo de hoje, 9 de julho,
será para Sergio Luís
Antonelli, que festeja a
data com a esposa, os
filhos e os familiares

Sônia Brizotti Bueno
receberá os parabéns do
marido Adão, dos filhos
e dos netos nesta sexta,
9 de julho

O marido Daros e os
filhos Arthur e Sofia
parabenizam Thuinie
Vilela Daros pela nova
idade nesta sexta, dia 9

Alexandre Mazzer
Antoniale muda de idade
amanhã, dia 10, ao lado
da esposa Juliana e dos
filhos Antonella e Luigi

Bianca Fernandes apaga
velinhas neste sábado,
10, na companhia dos
pais Antonio e Néia, do
marido Caio e família

Os filhos Ramon e Bruno,
os familiares e amigos
parabenizam Cláudia
Lopes pelo aniversário
amanhã, 10 de julho

Enzo Silveira aniversaria
amanhã, dia 10, junto da
mãe Patrícia, dos avós
Maria Helena e Zé Carlos
e do tio Rodrigo

Júlia Pizol comemora
nova idade neste sábado,
10 de julho, ao lado dos
pais Valeriano e Elsa, do
irmão Pedro e família

Laura Lovisotto celebra
mais um ano de vida
amanhã, dia 10, com os
pais Daiane e Ricardo
e o irmão Guilherme

Luana de Castro rasga
folhinha amanhã, 10 de
julho, na companhia do
marido, dos filhos, da
mãe e dos familiares

Luciana Luvizotto apaga
velinhas amanhã, 10 de
julho, junto do marido
Márcio e das filhas
Giovanna e Isabella

Renato Módolo troca de
idade neste sábado,
dia 10, ao lado dos pais
Sula e Milton, do irmão
Victor e familiares

Bolo deste sábado, 10,
será para Roberson Luiz
Demarchi, que festeja a
data com a esposa Aline,
a filha Lavínia e família

Valkiria Bertola recebe
os parabéns neste
sábado, 10 de julho, na
companhia do marido, do
filho e da família

Os pais Adriano e
Carolina e o namorado
parabenizam Vanessa
Ferraz pela nova idade
neste sábado, dia 10

Adilson Gomes de Abreu
fica mais velho neste
domingo, 11 de julho,
na companhia dos
familiares e amigos

Elizabet Bertanha será
festejada pela filha
Roberta, pelos netos
e familiares neste
domingo, 11 de julho

Juliano Novaes Canatelli
vai brindar nova idade
neste domingo, 11 de
julho, na companhia dos
pais e dos familiares

Helena Maria Saccon
Paulin, filha de Marianna
e Vinícius, completa seis
anos neste domingo, dia
11, ao lado da família

Marlene Cancian
aniversaria neste
domingo, 11 de julho,
ao lado do marido
Claudemir e da família

Vanessa Beloto Belaz
celebra mais um ano de
vida neste domingo, 11
de julho, com o marido
Edival e os filhos

Josi Demarque
comemora nova idade
neste domingo, 11 de
julho, na companhia do
filho e toda a família

Os filhos Augusto e
Fernando e familiares
cumprimentam Alair
Sacom Cruz nesta
segunda, 12 de julho
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Aline Casare Claudio
festeja nova idade na
segunda, 12 de julho, na
companhia do marido
Evandro e dos familiares

Ana Paula Salvador
Landuci vira o calendário
na segunda, 12 de
julho, ao lado do marido
Antonio e da família

A esposa Ana Cláudia e
os filhos Pedro e Bento
parabenizam Anderson
Alves de Souza na
segunda, 12 de julho

Du Preto faz aniversário
na segunda, 12 de julho,
na companhia da esposa
Raquel, dos filhos e de
toda a família

Eliane Modenez troca
de idade na segunda,
12 de julho, ao lado dos
pais, dos irmãos, dos
sobrinhos e familiares

Fabiana Pareschi recebe
flores e os parabéns do
marido Raphael, da filha
Antonela e da família na
segunda, 12 de julho

Isabella Uliana Moura
Campos assopra velinhas
na segunda, 12 de julho,
junto dos pais Marina e
dr. Plínio e dos familiares

O marido Nilton e
os filhos Aline e Alex
parabenizam Ivani
Fantato Monteiro na
segunda, 12 de julho

Bolo da segunda, dia 12,
será para Juliana Casari
Campos, que brinda
a data especial com o
marido Sérgio e as filhas

Comemoração da
segunda, dia 12, será
para Leonardo Sotilo, que
assopra velinhas ao lado
dos pais Adriana e Nenê

Maria Cristina Brizotti
Zamuner comemora nova
idade com o marido, os
filhos, o neto e família na
segunda, 12 de julho

Os pais Flávio e Juliana
e o irmãozinho Lucca
parabenizam Maria
Eduarda Calefe Vire na
segunda, 12 de julho

Ronaldinho locutor rasga
folhinha na segunda, 12
de julho, na companhia
da esposa Maria e dos
filhos Mariany e Caio

Os filhos Leandro e
Juliana felicitam Sidnei
Ferreira pelo níver na
segunda, dia 12, e Isabel
pela nova idade no dia 15

Sueli Anegzin recebe as
felicitações dos filhos
Mirella e Eduardo, das
netas e de toda a família
na segunda, 12 de julho

Tatiane Silvestrin
assopra velinhas na
segunda, 12 de julho,
com o marido Marcio e
as filhas Lorena e Luisa

Isabela Sutilo Bete vira
o calendário na terça,
dia 13, ao lado do marido
Daniel, dos pais Sueli e
João e dos familiares

Luciana Demartini
completa nova idade
na terça, dia 13, na
companhia do namorado
André e da filha Bruna

O marido Serginho e o
filho Miguel parabenizam
Lucimara de Lucena pela
nova idade na próxima
terça, 13 de julho

Laura Dellamutta
Antunes, filha de Luís
Fernando e Gabriela,
completa cinco anos na
terça, 13 de julho

Marcela Barros rasga
folhinha na terça, 13
de julho, na companhia
do marido Paulo e dos
familiares

Márcio Galhardo será
festejado pela família e
pela namorada Marisa
Pilon na próxima terça,
13 de julho

Comemoração na terça,
13 de julho, será para
Maria da Graça Novaes
Canatelli, que comemora
a data com a família

Mayra Mariano Godinho
aniversaria na terça,
13 de julho, junto da
mãe Rosa e dos irmãos
João Paulo e Rafael

A esposa Araci, os filhos
Renata, Claudio, Claudia
e Natalia e os netos
parabenizam Milton Bete
na terça, 13 de julho

Murilo Franciscati
Correia festeja nova
idade na terça, dia 13,
com a esposa Natália, a
mãe Maria José e família

Rose Lopes receberá as
felicitações do marido
Marcelo, dos filhos
Julia, Pedro e André e
familiares na terça, 13

Sylvio Martins Bonilha
Filho aniversaria junto
da esposa Marilda, da
filha Talyta e família na
terça, 13 de julho

Viviani Luvizotto
receberá flores e abraços
do marido, das filhas
e dos familiares nesta
terça, 13 de julho

Aline Pasin muda de
idade na quarta, dia 14,
na companhia do filho
Francisco, do marido
Celestino e da família

Luciana Stievano
Amorim rasga folhinha
na quarta, 14 de julho,
ao lado do marido Edson
e dos filhos

Mayra Gabriela Maimoni
assopra velinhas na
quarta, 14 de julho,
junto dos pais Antonio e
Mirna e do filho Pedro

Mirian Subitoni troca
de idade na quarta, 14,
ao lado do marido dr.
Márcio, dos pais Luiz e
Maria e da irmã Flávia

Sérgio Gaiotto receberá
os parabéns da esposa
Adriana Sutillo e das
filhas Maria Valentina e
Gabriela na quarta, 14

O marido Lourival e os
filhos Lucas e Vinicius
cumprimentam Simone
Tavares Machado na
quarta, 14 de julho

Ana Clara Gama
brinda nova idade na
quinta, 15 de julho, ao
lado da filha Beatriz, dos
pais e toda a família

Cláudia Bete celebra
mais um ano de vida na
quinta, 15 de julho, junto
do marido Breno, da filha
Ingrid e dos pais

Cláudio Bete festeja
aniversário na quinta,
15 de julho, com a
esposa Neli Zilch, a filha
Lara e os familiares

Marcelo Gomes será
festejado pela esposa
Ester Tirabassi e pelos
filhos Pietro e Enzo na
quinta, 15 de julho

Patrícia Búfalo rasga
folhinha na quinta, 15 de
julho, ao lado do marido
Gilmar, do filho Lucas e
de toda a família

Paulo Sergio Bellinossi
fica mais velho na
quinta, 15 de julho, e
festeja a data especial
entre os familiares

Reginaldo Cato (Tico)
receberá as felicitações
dos familiares e dos
amigos na próxima
quinta, 15 de julho
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O marido Wande, os
filhos e os familiares
parabenizam Rosa
Scudeler Grando pelo
aniversário na quinta, 15

Simone Salvador Marceri
comemora nova idade
na quinta, 15 de julho,
junto do marido, dos
filhos e dos familiares

ANIVERSÁRIO

Stela Bonadia assopra
velinhas na quinta, 15 de
julho, e comemora com a
mãe Tereza, o namorado
Marcos e toda a família

Tere Vieira da Cruz
Tonon celebra mais um
ano de vida na próxima
quinta, 15 de julho,
ao lado dos familaires

Tite Arruda aniversaria
na quinta, 15 de julho,
na companhia da esposa
Elieide Maia, da filha
Paula e da família

Brinde da quinta, 15 de
julho, será para Veronica
Albino, que festeja a
data especial com o
marido Tonho e os filhos

BODAS

Maria Vitória

Valter e Zeza

Adalberto e Cida

Foto Simone

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Maria Vitória Gerevini de Camargo, filha de Fabiana Gerevini de Camargo e Rafael Rodrigues de Camargo, completou sete
anos em festa na sexta, 2 de julho, no Buffet Gardenal, em Tietê.
Tema Enrolados teve decoração de Fabiana Pasquali e doces da
Inês Cláudio. A cobertura fotográfica foi da Foto Simone.

Em Tietê, Valter José Consorte e Zeza Paes Consorte celebrarão 44 anos de amor e lealdade nesta sexta, 9 de julho, na companhia das filhas Daniela e Graziella, das netas Ana Maria, Ana Lara,
Maria Clara e Cecilia e dos genros Alexandre e Ewerton. O Nossa
Folha felicita o casal pelas Bodas de Pérola South Sea!

Em Tietê, Adalberto Moniz e Maria Aparecida Moniz (Cida)
brindarão 33 anos de união nesta sexta, 9 de julho, junto das
filhas Alinne, Arianne e Adrianne, da neta Aurora e dos família.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Quartzo Fumê!

Adriana e Sérgio

Gilson e Bete

Newton e Beatriz

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Em Tietê, Adriana Sutillo e Sérgio Gaiotto festejarão 23 anos
de matrimônio neste domingo, 11 de julho, ao lado das filhas
Maria Valentina e Gabriela, do genro Rodrigo e de toda a família.
Os amigos do jornal Nossa Folha felicitam o casal pelas Bodas
de Andaluzita!

Em Cerquilho, Gilson Henrique Salomão e Elisabete Denardi
Salomão celebrarão 41 anos de amor e lealdade na segunda, 12
de julho, na companhia dos filhos Adriano e Cristiano e familiares. A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas
de Labradorita!

Em Tietê, Newton Marchesim e Beatriz Pereira Marchesim
brindarão 53 anos de união na terça, 13 de julho, junto da filha
Tatiana, do genro Adinilson, do neto Pedro Henrique e família.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Morganita!

Estela e Marcos

Rosa e Wande

Nathalia e Rogério

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Em Cerquilho, Estela Maris Módolo e Marcos Antônio Módolo
e Souza festejarão 23 anos de matrimônio na terça, 13 de julho,
ao lado dos filhos Luís Henrique e Ana Laura e da família.
Os amigos do jornal Nossa Folha felicitam o casal pelas Bodas de Andaluzita!

Em Cerquilho, Rosa Scudeler Grando e Wanderlei Grando celebrarão 32 anos de amor e lealdade na quarta, 14 de julho, na
companhia dos filhos Andrei e Laura e familiares.
A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas
de Rodolita!

Em Tietê, Nathalia Cinto Barbieri e Rogerio Sturari vão brindar
três anos de união na próxima quarta, 14 de julho, junto de toda
a família.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Green Gold!

Gabemar e Simone

Diego e Maria

Fabiana e Caitto

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Em Tietê, Gabemar Vieira da Rocha (Cybelar) e Simone Biscaro
festejarão 32 anos de matrimônio na quarta, 14 de julho, ao lado
das filhas Júlia e Laura e da família.
Os amigos do jornal Nossa Folha felicitam o casal pela comemoração das Bodas de Rodolita!

Em Cerquilho, Diego Devito Coelho e Maria Teixeira Coelho
celebrarão 21 anos de amor e lealdade na quinta, 15 de julho, na
companhia da filha Rafaella e dos familiares.
A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas
de Indicolita!

Em São Paulo, Fabiana Perobelli e Carlos Urso Junior (Caitto)
vão brindar 15 anos de união na próxima quinta, 15 de julho,
junto das famílias de Cerquilho e de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas
de Água Marinha!
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FAC sedia o 1° Encontro Interinstitucional de Ensino
Ao final, houve a criação de um Núcleo Regional da Abep-Abrapso, coordenado pelos professores Ione Xavier, Sylvia Labrunetti e Gabriel Burani
A Faculdade Cerquilho
(FAC) recebeu, em 19 de junho, representantes do Conselho Regional de Psicologia
- Subsede Sorocaba (CRP-SP),
da Associação Brasileira de
Ensino de Psicologia (Abep),
da Associação Brasileira de
Psicologia Social (Abrapso Sorocaba) e as coordenadoras
dos Cursos de Psicologia do
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp) e
da Universidade de Sorocaba
(Uniso) para o 1° Encontro Interinstitucional de Ensino de
Psicologia: “Práticas de Ensino
em Época de Pandemia”.
Objetivo foi o de compartilhar as experiências e desafios
enfrentados frente ao ensino
emergencial da Psicologia durante a pandemia da covid-19.
Na ocasião, discutiram-se temas e realidades vividos pelas instituições de ensino e os
órgãos da classe em relação
ao processo de Ensino-Aprendizagem, estágios e práticas,
relacionamento interpessoal e
o respeito ao Código de Ética
Profissional do Psicólogo.
A presidente da ABEP, doutora Angela Soligo, relatou todos os esforços empregados
para elaboração de uma cartilha, junto com Conselho Federal de Psicologia, sobre o ensino emergencial em Psicologia,
e frente aos resultados relatados e apresentados pelos responsáveis pelos cursos, como

um saldo positivo das ações.
Todos estavam certos de que
as medidas de distanciamento
social, o uso de máscaras, álcool gel e a importância da vacinação como primordiais para
o enfrentamento da covid-19.
O professor responsável
pelo Curso de Psicologia da
Faculdade Cerquilho (FAC),
Gabriel Burani, destacou, na
oportunidade, as medidas
adotadas pela FAC e as atividades do curso de Psicologia em
2020. Ele falou sobre as aulas
cumpridas em sua totalidade,
realizadas em plataforma online e ao vivo. Também tratou
da reestruturação da grade
curricular mediante aprovação
do Núcleo Docente Estruturante do curso de Psicologia, com
objetivo de preservar a saúde
dos discentes e docentes; da
Semana Internacional da Psicologia, de forma online, que
possibilitou a participação dos
alunos da FAC e de outras instituições, além da comunidade
em geral, assim como destacou a participação de palestrantes internacionais, como a
dra. Susana Sneiderman, diretora do Doutorado em Psicologia da UCES, de Buenos Aires,
na Argentina.
No 1° Encontro Interinstitucional de Ensino de Psicologia
Burani, Gabriel Burani reforçou, ainda, que neste ano de
2021 as aulas têm sido mantidas online e ao vivo, contan-
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Morre o compositor e cantor
Roberto Rosendo

do com atividades práticas,
conforme determinam as restrições dos órgãos oficiais de
Saúde. Também revelou que
um dos textos científicos produzidos por alunos do 3º semestre teve seu resumo selecionado para compor os anais
do Congresso Brasileiro Online
de Psicologia.
Gabriel Burani falou, ainda,
dos grupos online de conversa
oferecidos gratuitamente pela
FAC aos interessados. Ao final
do evento, houve a criação de
um Núcleo Regional da Abep-Abrapso, coordenado pelos

professores doutora Ione Xavier (CRP), Sylvia Labrunetti
(Uniso) e Gabriel Burani (FAC),
além de docentes e discentes
das instituições.
A diretora-adjunta da FAC,
Ana Cláudia Monéia, agradece
todo o empenho da equipe de
profissionais neste 1° Encontro
Interinstitucional de Ensino de
Psicologia.
Mais informações poderão
ser solicitadas pelo (15)998228677 ou, pessoalmente, na instituição, que fica na avenida
Prefeito Antônio Souto, 191,
em Cerquilho.

Morreu na segunda, 5 de
julho, em Tatuí, aos 79 anos,
o músico, compositor e seresteiro Roberto Rosendo de
Carmargo, autor dos hinos
oficiais de Boituva e Cerquilho. Nesta data, os dois municípios decretaram luto oficial
por três dias.
Segundo divulgado, Roberto Rosendo estava internado em um hospital particular
do município com pneumonia e infecção de urina desde
27 de junho. Além disso, havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 29
de maio, após um show em
Águas de São Pedro.
Filho de Francisco Rosendo de Camargo e Georgina
Ferreira de Camargo, Roberto Rosendo nasceu em Santo
Anastácio, no interior do Estado, em 18 de dezembro de
1941. Formou-se professor
em Estudos Sociais, História
e Geografia, assim como estudou Canto Lírico no Conservatório Dramático e Musical de Tatuí “Dr. Carlos de
Campos”.
Durante a carreira, também atuou como radialista,
apresentador
de
progra-
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Seresteiro de 79 anos
estava internado desde
27 de junho
mas televisivos e colunista
de jornais. Posteriormente,
dedicou-se à música popular e aos festivais, nos quais
ganhou diversos prêmios e
troféus. No site Vagalume, 87
composições de Roberto Rosendo podem ser apreciadas.
Velado em Tatuí, o corpo
do músico foi sepultado no
Cemitério Cristo Rei no início
da tarde da terça, 6 de julho.
O seresteiro deixou a esposa
Eni Gabriel Luz de Camargo, o filho Marcos e os netos
Marcos Vinícius e André Henrique.

