
TEMPORAL

Polícia Civil descobre
galpão com drogas

Vacinação
ocorre 
nesta 
sexta

Tríduo 
tem início 
na quinta, 
dia 16

EM CERQUILHO

EM TIETÊSÃO BENEDITO

Em Tietê, na capela de São 
Benedito, na quinta, 16 de se-
tembro, às 15 horas, a Paróquia 
Santíssima Trindade, por meio 
da Comissão da Capela de São 
Benedito e dos festeiros, inicia 
a programação religiosa com 
tríduo comemorativo com no-
vena até 24 de setembro. Nes-
te período, ocorrerão bênçãos 
e oferta de alimentos.  
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A Polícia Civil de São Pau-
lo identificou e apreendeu 
uma gigantesca quantidade 
de drogas no município de 
Cerquilho, na sexta, 3 de se-
tembro. 

No local, os policiais se 

depararam com mais de 2,9 
toneladas de entorpecentes 
e insumos para preparação e 
comercialização, além de três 
pistolas e uma submetralha-
dora.                          
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Seguindo o cronograma de 
imunização contra a covid-19, 
a Secretaria Municipal de Saú-
de e Medicina Preventiva de 
Tietê anunciou que hoje, 10 de 
setembro, das 17 às 22 horas, 
a vacinação atenderá o públi-
co com a segunda dose da Co-
ronaVac, além dos que estão 
com a imunização em atraso e 
dos agendados.

                          Página 8Vendaval provoca 
estragos em Cerquilho

A forte chuva com rajadas 
de vento intensas que atingiu 
Cerquilho na tarde de ontem, 
9 de setembro, provocou es-
tragos e fechou vias em razão 
da queda de árvores.

Diante do temporal, uma 

força tarefa operacional con-
vocou as equipes da Defesa 
Civil, Secretaria do Meio Am-
biente e de Obras, Diretoria 
de Trânsito, Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM), Bombeiros, Ga-
ragem Municipal e Polícia Mi-

litar para atenderem todas as 
demandas. 

No início da ação, ainda no 
dia de ontem, estavam sendo 
priorizadas as quedas de árvo-
res que impediam a passagem 
de pessoas e de veículos. 

Para a população, foram 
colocados à disposição os 
telefones do plantão da De-
fesa Civil pelo 199, da GCM, 
através do (15)3284-1190, e 
da Diretoria de Trânsito pelo 
(15)3384-2976.

Fotos flagrantes cidadãoi
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Estragos foram inúmeros, desde queda de árvores e casas destelhadas, à destruição no 
espaço de vacinação instalado no drive-thru do Centro Municipal de Eventos de Cerquilho
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Bicadinhas da semana 

Quantos de nós?

PARA ENCERRAR

Neste mundo de conflitos e disputas cotidianas, normalmen-
te, vence aquele que é mais forte. É a “lei” da vida! Para isso, 
quais são as máscaras ou personagens que “vestimos” para ser-
mos aceitos e pertencentes a uma sociedade? Qual é a face social 
projetada aos outros? 

Sabe-se que, ao longo da vida, “vestimos” e “desvestimos” 
máscaras, personagens e armaduras à medida em que mudamos 
de ambiente, pois acreditamos que isso nos protegerá da realida-
de de cobranças, sofrimentos e decepções. Quem, normalmente, 
faz isso quer esconder quem realmente é. Algumas vezes, desne-
cessariamente!

O perigo, de fato, é quando se percebe preso dentro dessa 
máscara. Assim, não precisa ser profissional da área para saber 
que, em algum determinado momento, quem adota esse tipo de 
conduta terá que iniciar a saga da busca do “Eu Perdido” dentro 
de si mesmo. Se você perdeu sua essência ou nunca a conheceu, 
saiba que é possível mudar, resgatar e se autoconhecer. Basta 
querer e ir atrás! 

Quantos de nós, quando perguntados sobre quem somos, 
respondem: “Sou um médico, sou um aviador, sou um diploma-
ta, sou um professor...”. Normalmente, nos identificamos com a 
“melhor” faceta de nós mesmos (como a profissão, por exemplo), 
aquela que julgamos a mais bem sucedida. 

E se você perde essa faceta em algum momento da vida, o que 
acontece? Naturalmente, a pessoa sente-se vazia e, totalmente, à 
deriva. Por isso, a importância de ouvir mais o que a nossa alma 
pede e buscar sermos nossa essência. Caso contrário, será preci-
so se desconstruir para se reconstruir! 

Portanto, se compreendermos essa célebre questão, a própria 
vida vai nos ensinando, nos empurrando, nos fazendo mudar e, 
assim, melhorar e reconhecer quem somos seres de verdade, sem 
a necessidade de agirmos como a maioria, que acredita que, para 
sermos aceitos e termos amigos e oportunidades, precisaremos 
pensar, falar e agir da forma que os outros esperam. Reconheça 
que, por baixo de tudo isso, há um alguém puro e autêntico, o 
chamado pelos especialistas de self ou si mesmo. 

Neste momento de reflexão, duas perguntas vêm à tona nes-
ta leitura: quem sou eu realmente e o que vim fazer aqui neste 
momento, nesta família, neste emprego, neste lugar? Afinal, nem 
sempre somos aquilo que pensamos ser! Somos muito mais que 
o nosso nome, nosso corpo, nosso comportamento, nossas emo-
ções, nossos recursos e nossa mente! 

Na verdade, o caminho para saber quem eu sou cai no sim-
plesmente “matar” o ego para chegar na verdadeira essência. 
Desse modo, é preciso entender que a real identidade é aquela 
que faz você, no mínimo, confiante e à vontade em um deter-
minado papel. Descontruir quem achamos que somos (e não 
somos) e avaliar o que precisa mudar dá trabalho, é cansativo, 
demora, mas é possível e seguro. 

O resultado disso é o alívio de ser você mesmo com todos os 
defeitos e virtudes. Neste sentido, é preciso recordar as palavras 
de Jesus, quando Ele nos disse: “Conhecereis a Verdade e a Ver-
dade vos libertará!”

“Seja lá o que viemos fazer, precisamos saber, não deixando 
para um amanhã que pode nem chegar. Nosso comprometimen-
to com a própria missão de vida precisa começar já, agora” - au-
tor desconhecido. 

DRIVE-THRU ESPECIAL O pessoal deste semanário viveu 
uma quarta-feira dos deuses na redação do Nossa Folha com as 
deliciosas esfirras, nos sabores Romeu & Julieta e Banana & Doce 
de Leite, da Ki-Esfiha, enviadas carinhosamente por Celso e Celia 
Biscaro. Nem a Nossa Senhora da Dieta impediu a comilança! To-
dos ficaram felizes e agradeceram tamanha gentileza!

DELICIOSAMENTE INCRÍVEL Literalmente, neste dia, a di-
retora do Nossa Folha, Adriana Martins, se “lambuzou” com a 
famosa esfirra de Banana & Doce de Leite da Ki-Esfiha. Para os 
elegantes de plantão, este é um sabor chamado Banoffe pie, um 
clássico da culinária inglesa. Pense em uma esfirra leve e cheia de 
sabor! Uma delícia! Parabéns, Celso e Celia Biscaro, da Ki-Esfiha!

VEJO FLORES EM VOCÊ Segundo as borboletas do jardim, 
Rosa Maria Ruy, Inês Marlete Raviccini e Cláudia Foresto estão 
com saudades dos inesquecíveis passeios em Holambra, a cidade 
das flores. Por sua arquitetura charmosa e passeios que agradam 
a todo tipo de turista, a cidade é um dos destinos mais procura-
dos no interior paulista. Colonizada e fundada por imigrantes 
holandeses em 1948, Holambra é considerada como o lugar de 
maior influência da cultura holandesa no País. 

REFLEXÃO Segundo as más línguas, Diva Maria Hernandes, 
a querida Lili, fez um post bem chamativo na sua rede social. 
Na frase, compartilhada no Facebook, apareceu o seguinte pen-
samento: “Às vezes, finjo ser burra para não ser incomodada por 
quem finge ser inteligente!”. Quem concorda levanta a mão?

MUSA DO VERÃO De acordo com as borboletas do jardim, 
nem bem o Verão chegou para ficar e Marilete Chinelato já tratou 
de desfilar seu novo look praia nas redes sociais. Vale registrar 
que chegar à terceira idade bem assim é merecer o título de musa 
do Verão. Quanto charme, hein?

A DONA DOS GATOS Os fofoqueiros de plantão lembraram 
que Níobe Moreto Coan é apaixonada por gatos. Certamente, por-
que os felinos são definidos como seres superiores devido a sen-
sibilidade aguçada e do amor pleno que sentem pelo seu dono ou 
dona. Os bichanos detêm vaga especial no coração de Níobe e ela 
é muito feliz por isso! Tanto que sua frase oficial é: “Alguns tem 
dinheiro; outros, têm beleza! Eu? Tenho gatos!”.

GENTE PROFUNDA As más línguas comentaram que, nesta 
semana, César “Boninho” Guitte (Nossa Folha) soltou a seguin-
te reflexão: “se for, acho que é”. De acordo com as más línguas, 
nem Freud explica a profundidade deste pensamento.

BATE-PAPO Segundo as más línguas, Pilé Pasquali detesta 
domingos e feriados porque, nestas datas, Tietê fica uma cidade 
deserta e ele não pode sair para conversar com os amigos comer-
ciantes. Pilé fala que fica entediado e torce para a segunda chegar 
logo. Coitada de Maria Helena, sua amada esposa!

MOTORISTA As borboletas do jardim contaram que Ricar-
do “Bial” Pupato quer convencer Darci Cristo a ser motorista 
de Uber só para ganhar carona para ir à missa de domingo, na 
igreja São Roque, em Tietê.

ECONÔMICO As más línguas comentaram que os amigos 
da loja Cybelar querem convencer Sidnei Rapete a abrir a mão 
e pagar uma academia ao invés de ficar fazendo pose em uma 
academia ao ar livre só para “economizar”.

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

DRIVE-THRU Nesta sexta, 
10 de setembro, a partir das 
19h30, no Espaço São José, em 
Cerquilho, haverá a Noite do 
Lanche Drive-Thru. Na opor-
tunidade, a comunidade Santa 
Cruz colocará à venda lanche 
de pernil, X-bacon e X-salada, 
todos artesanais. 

LIVE 1 Também nesta sex-
ta, 10 de setembro, às 20 ho-
ras, pelo perfil @damanarodri-
gues no Instagram, a jornalista 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
fará uma live com o psiquiatra 
André Costa. Nesta entrevista 
ao vivo, à especialista falará 
sobre o Setembro Amarelo, 
além dos sinais que uma pes-
soa dá ao pensar em suicídio, 
os sintomas ocultos da de-
pressão, assim como ensinará 
como ajudar alguém com de-
pressão e quais as melhores 
formas de identificar alguém 
que esteja enfrentando dores 
emocionais.

TV CIDADE JARDIM Na 
segunda, 13 de setembro, às 
20 horas, a jornalista Adriana 
Martins entra para uma live 
com as representantes da Pro-
curadoria da Mulher de Tietê, 
a diretora escolar Mirian Car-
dia e advogadas Geruza Flávia 
Santos e Maria Júlia Marques 
Dias, no Instagram @tvcidade-
jardim.  

LIVE 2 Na segunda, 13 de 
setembro, às 20 horas, os in-
tegrantes do Grupo Teatral 
“Gente de Quem?” participam   
de uma live com a jornalista 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
no @damanarodrigues no Ins-
tagram. Nesta conversa, os 
artistas falarão sobre a Mos-
tra Teatral de Cerquilho, que 
ocorrerá nos dias 17, 18 e 19 
de setembro, com transmissão 
ao vivo pelo canal do YouTube.

LIVE 3 O especialista em 
churrasco, defumados, assa-
dos e lanches, Lauro Paladi-
ni, chega para uma live com 
a jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 

Rodrigues, na quarta, 15 de se-
tembro, às 20 horas, no @da-
manarodrigues no Instagram. 
Ao vivo, ele contará sobre os 
fatos que marcaram sua vida, 
especialmente do dom culiná-
rio que possui, além dos seus 
projetos futuros.

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

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

HORTA VERDE A Prefei-
tura de Cerquilho, por meio 
da Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Am-
biente, realizará a Hora Verde, 
em comemoração ao Dia da 
Árvore. Inspirado pela hora do 
planeta, que incentiva apagar 
as luzes durante uma hora, a 
Hora Verde promoverá o plan-
tio de mudas de árvores em 
pontos de Cerquilho, simulta-
neamente, na terça, 21 de se-
tembro, a partir das 9 horas.

VOUCHER No domingo, 
3 de outubro, das 10h30 às 
14 horas, no salão de festas 
de Santa Teresinha, em Tietê, 
haverá a venda de combos, 
contendo churrasco ou leitoa, 
acompanhado de frango e 
maionese. O valor será R$70. 
Informações: (15)3285-4050.

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 11 de setembro

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

DOMINGO: 12 de setembro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
PERPÉTUO SOCORRO: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
N. SRA. ROSÁRIO: às 10 horas (100ª Festa).
SANTA CRUZ (Sete FOGÕES): às 10 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE:  às 10 horas e 
às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 
MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado 
às 19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.

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



A Polícia Civil de São Pau-
lo identificou e apreendeu 
uma gigantesca quantidade 
de drogas em Cerquilho, na 
sexta, 3 de setembro. A inves-
tigação teve início em agosto, 
com a prisão de dois homens 
em Boituva, que tinham fun-
ções de grande importância 
na organização criminosa.

A partir disso, eles conse-
guiram identificar o imóvel 
utilizado para armazenamen-
to e distribuição das drogas: 
um galpão, localizado no 
município vizinho, Cerqui-
lho. No local, os policiais se 
depararam com mais de 2,9 
toneladas de entorpecentes 
e insumos para preparação e 
comercialização, além de ar-
mas de fogo.

As drogas foram enviadas 
para perícia no Instituto de 
Criminalística (IC). Ao todo, 
foram apreendidos 311,9 
quilos de cocaína, 875,2 qui-
los de maconha, 3,7 quilos de 
ecstasy e 1,7 tonelada de in-
sumos, além de três pistolas 
e uma submetralhadora.

FLAGRANTE DE VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA  - No feria-
do da terça, 7 de setembro, 
conforme solicitação via Cen-
tro de Operações da Polícia 
Militar (Copom), houve aten-
dimento a um caso de violên-
cia doméstica entre marido e 
mulher, em Cerquilho, o qual 

a vítima foi agredida pelo seu 
marido. Diante dos fatos, a 
equipe policial conduziu a ví-
tima ao Pronto Socorro Muni-
cipal e o indiciado ao plantão 
policial, o qual permaneceu à 
disposição da Justiça, sendo 
o mesmo enquadrado na Lei 
Maria da Penha.

MANIFESTAÇÃO PÚBLI-
CA - Ainda no feriado de 7 
de setembro, também no mu-
nicípio de Cerquilho, houve 
manifestação democrática a 
favor das pautas politicas.

Segundo divulgado pela 
Polícia Militar, tal manifesta-
ção teve a presença de apro-
ximadamente 400 veículos e 
mais de 1000 pessoas, trans-
correndo de forma pacífica, 
sendo que a PM atuou de 
forma ostensiva e preventiva 
para garantir o direito de ma-
nifestação e da população em 
geral. 

OPERAÇÃO IMPACTO 
- Em Cerquilho, na sexta, 3 
de setembro, a PM realizou a 
Operação Impacto no municí-
pio de Cerquilho. 

Trata-se de uma iniciativa 
do comandante do Policia-
mento do Interior da região 
de Sorocaba, Comando do 22 
BPM/I, e do comandante da 
4ª Companhia. Referida ope-
ração buscou realizar ações 
nas cidades em que a Segu-
rança Pública está sob sua 

responsabilidade, com um 
policiamento maciço e osten-
sivo, garantindo um aumento 
na sensação de segurança e a 
redução nos índices de crimi-
nalidade. 

A operação também teve 
o objetivo de retirar armas 
de circulação, apreender en-
torpecentes, capturar procu-
rados da Justiça e prender 
aqueles que se encontrem 
em flagrante delito. Partici-
pam da Operação Impacto 
as equipes dos programas de 
policiamento como a Radio-
patrulha e Rondas Ostensivas 
com Apoio de Motocicletas 

(Rocam). A operação na cida-
de de Cerquilho foi planeja-
da pela seção operacional do 
22ºBPM/I e comandada pelo 
1º tenente PM Estevan, do co-
mando de Força Patrulha do 
22º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior.

De acordo com a PM, du-
rante a Operação Impacto fo-
ram abordadas mais de 100 
pessoas, além de serem fis-
calizados cerca de 70 carros, 
20 motocicletas, lavrados 10 
autos de infração de trânsito 
e realizadas abordagens em 
vários locais pelo município 
de Cerquilho.
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Segurança Pública é pauta 
do Poder Legislativo

AÇÕES

Na manhã de ontem, 9 de 
setembro, o presidente da Câ-
mara Municipal de Tietê, Alfre-
do Melaré Neto (PL) e os verea-
dores Cláudio Donizeti Bueno 
(PSDB), Junior Regonha (MDB); 
Mário Junior (PV) receberam o 
secretário de Segurança, Nil-
son Bertola, além do 1º sar-
gento da Polícia Militar, José 
Rodrigo Gonçalves, do coman-
dante geral da Guarda Civil 
Municipal (GCM), Wagner Scor-
satto dos Santos, assim como 

representantes do comércio, 
que reivindicam atenção quan-
to a segurança do município, 
em razão do considerável au-
mento de andarilhos e ambu-
lantes.  

Na mesma data, à tarde, o 
presidente da Câmara, Alfre-
do Melaré Neto, reuniu-se com 
o delegado de Polícia Civil, 
Wesley Almeida Cirineu, para 
apresentar as demandas e con-
seguir alinhar estratégias para 
solucionar essas questões.

Fotos divulgação

Poder Legislativo também recebeu demais
autoridades da Segurança Pública

Presidente Alfredo Melaré esteve com o delegado 
de Polícia de Tietê, Wesley Almeida Cirineu

Em um galpão de Cerquilho, utilizado para armazenamento e distribuição de drogas, havia mais de 2,9 toneladas de entorpecentes e insumos

Polícia apreende gigantesca quantidade de drogas 
OCORRÊNCIA

Divulgação Polícia Civil

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

Prefeitura anuncia melhorias 
na estrutura educacional

REFORMAS E MANUTENÇÃO

A secretária municipal de 
Educação, Nilza Bernardo Cou-
tinho, em reunião com o pre-
feito de Tietê, Vlamir Sandei 
(PSDB), anunciou reformas e 
manutenções nas estruturas 
físicas das escolas municipais 
em razão da contratação de 
uma empresa de engenharia, 
que passou por todas as unida-
des para saber a real situação 
física e estrutural dos prédios, 
para a melhoria e moderniza-
ção da estrutura educacional. 

Na oportunidade, o prefei-
to destacou a prioridade que 
trata a educação e a reserva de 
disponibilidade de recursos fi-
nanceiros para deixar as esco-
las em perfeitas condições físi-
cas. “Nossas escolas merecem 
estar sem problemas estrutu-
rais para projetarmos ambien-
tes mais atrativos e promis-
sores para o desenvolvimento 
pedagógico, considerando, 
principalmente, o momento de 
grande atenção e esforço para 
a educação, de forma geral, na 
retomada das atividades esco-
lares presenciais”, revelou.

A secretária de Educação 
ressaltou a questão da dispo-
nibilização dos recursos ne-
cessários para o cumprimento 
dos protocolos sanitários para 
a segura retomada das aulas 
para os educandos que qui-
serem frequentar, presencial-
mente, as unidades a partir de 
27 de setembro, prazo que to-
dos os profissionais da educa-
ção já estarão com as duas do-
ses da vacina, com o período 
de 15 dias, estabelecidos por 
decisão judicial, para a reto-
mada das atividades escolares 
presencial, de forma regular.

“Vamos receber os profis-
sionais e estudantes de forma 
diferenciada, demonstrando 
o quanto é importante para 
Tietê e para a Educação o re-
torno das atividades escolares. 
Teremos o esforço na atenção 
e no comprometimento de 
cada um, para vencermos to-
das as barreiras consequentes 
da pandemia, com muita res-
ponsabilidade e afetividade”, 
completou o prefeito, em nota 
oficial.

Além de cocaína, maconha e ecstasy, foram 
localizadas três pistolas e uma submetralhadora

Divulgação de licitações

AGENDA

Visando dar maior publici-
dade e transparência nos con-
vites das licitações da Prefei-
tura, o prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) e o secretário de Ad-
ministração e Modernização, 
Paulo Luiz Fuza, solicitaram 
à Secretaria Municipal de Go-
verno e Coordenação, a publi-
cação e a divulgação de todas 
licitações, informando os ob-
jetos em licitação, com data e 
horário programados, no site 

e nas redes sociais oficiais da 
Prefeitura.

De acordo com nota di-
vulgada pelo Poder Executivo, 
a novidade será a veiculação 
das programações resumidas 
das licitações da Prefeitura, 
em destaque no Carrossel de 
Notícias do endereço eletrôni-
co  prefeituratiete.sp.gov.br, e 
também nas redes sociais da 
Prefeitura no Facebook e Insta-
gram oficiais.

Manifestantes fazem ato a 
favor de Bolsonaro

TIETÊ E CERQUILHO

Assim como ocorreu em 
várias localidades do País, Tie-
tê e Cerquilho fizeram ato a 
favor do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) na terça, 7 
de setembro, feriado da Inde-
pendência no Brasil.

Os apoiadores do presiden-
te levaram bandeiras do Brasil, 
faixas e realizaram carrea-
ta nas principais vias desses 
municípios que contou com 
caminhões, carros, motos e 
tratores. O ato teve como pau-
ta a destituição dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF). 

POSICIONAMENTO - Após 
a sessão ordinária da quarta, 
1º de setembro, segundo in-
formou o blog Observatório 
da Câmara, o vereador dr. Luís 
Grigolon (PV), o representan-
te do Poder Legislativo mais 
votado na atual Legislatura e 
apoiador declarado do presi-
dente da República, fez uso da 
palavra livre.

De acordo com o Observa-
tório da Câmara, em sua fala, 
Grigolon atacou o STF e o Con-

gresso Nacional em razão da 
prisão do deputado federal 
Daniel Silveira. Além disso, 
exaltou a ditadura, pediu a vol-
ta do voto impresso, afirmou 
que o Comunismo bate à porta 
do País e acusou a esquerda 
de zombar de Deus. De acordo 
com o vereador, o Brasil está 
próximo de uma guerra civil, 
caso as coisas não mudem. Por 
fim, ele alertou que o povo iria 
em massa às ruas no feriado 
para mostrar sua preferência.

“No dia da Independência, 
os apoiadores do presidente 
reverberaram o discurso do 
vereador Grigolon. Durante 
todo o dia, o que se viu foi um 
insistente e feroz ataque ao 
STF e, em particular, ao minis-
tro Alexandre de Moraes, rela-
tor do controverso inquérito 
das fake news. O presidente 
da República bradou que não 
mais cumpriria nenhuma de-
cisão do ministro e pediu ao 
presidente do STF, o ministro 
Fux, que tomasse providências 
contra Alexandre”, destacou o 
Observatório da Câmara.



Programação religiosa terá bênção das crianças no sábado, 25 de setembro, a partir das 15 horas, e levantamento do mastro às 19 horas
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Tríduo comemorativo tem início na quinta, dia 16
SÃO BENEDITO

São Benedito é celebrado 
em diferentes datas por todo 
o Brasil, recordando a triste 
despedida do frei Benedito da 
vida terrena que, após 30 anos 
de enfermidade, faleceu em 4 
de abril de 1589, aos 63 anos. 
Mas em Tietê é costume e tra-
dição celebrá-lo sempre no 
último domingo de setembro. 
Toda irmandade, capela, pro-
cissão, fé e tradições que nor-
teiam a memória de São Bene-
dito pertencem ao calendário 
religioso e cultural de Tietê. 

Diferentemente neste ano, 
devido à pandemia da co-
vid-19, algumas adaptações 
foram realizadas para que a 
programação fosse realizada 
pela Paróquia Santíssima Trin-
dade, por meio da Comissão 
da Capela de São Benedito e 

dos festeiros.
Em Tietê, na capela do san-

to, na quinta, 16 de setembro, 
às 15 horas, começa a progra-
mação religiosa com tríduo 
comemorativo com novena 
até 24 de setembro. Neste pe-
ríodo, ocorrerão bênçãos do 
Santíssimo, dos objetos, da 
água, dos jovens, pelas almas, 
do sal, da saúde, das chaves e 
das famílias, além de oferta de 
milho, macarrão, feijão, arroz, 
massa de tomate, café, óleo, vi-
nagre e açúcar.  

No sábado, 25 de setembro, 
às 15 horas, haverá bênção das 
crianças e, logo depois, às 19 
horas, levantamento do mas-
tro, seguido de missa solene.

No domingo, 26 de setem-
bro, às 7 horas, ocorrerá missa 
carreata com o andor de São 

Benedito e da Relíquia pelas 
ruas da cidade de Tietê.

Na parte recreativa da pro-
gramação de São Benedito,  
pelo formato drive-thru, nos 
dias 24, 25 e 26 de setembro, 
haverá venda de combos, que 
podem ser encomendados 
pelo telefone (15)3282-6207. 
Serão quatro formatos de 
combos: o número 1 terá filé 
de tilápia, torresmo, frango a 
passarinho e salada de batata; 
o número 2 servirá torresmo, 
frango a passarinho e salada 
de batata; o número 3 ofere-
cerá frango assado, quatro es-
petos de churrasco e salada de 
batatas; e, por fim, o número 
4 trará frango assado, porção 
de leitoa a passarinho e salada 
de batatas. Os preços vão de 
R$70 a R$90.

NILTON ANTONIO POLISEL
Faleceu em Piracicaba, em 1º de setembro, Nilton Antonio 

Polisel aos 52 anos. Falecido era casado com Nilza Aparecida 
Toledo da Cunha Polisel e deixou o filho Guilherme, além de 
demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório do Distrito de Laras e, após 
recomendação, sepultado no Cemitério do Distrito de Laras, em 
Laranjal Paulista.

GERALDINA LEOPOLDINA DE MORAES
Faleceu em Tietê, em 3 de setembro, Geraldina Leopoldina 

de Moraes aos 72 anos. Falecida era divorciada e deixou os fi-
lhos Valdir, Valter (in memoriam), Wagner, Andréia, Antonio e 
Silmara, além de demais familiares.

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

ADRIANO PEDRO DE OLIVEIRA
Faleceu em Botucatu, em 3 de setembro, Adriano Pedro 

de Oliveira aos 39 anos. Falecido vivia em união estável com 
Maria Lima e deixou os filhos Igor e Adriele, além de demais 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Con-
chas e, após recomendação, sepultado no Cemitério Munici-
pal de Conchas.

ANA DE JESUS VIEIRA CAETANO
Faleceu em Cerquilho, em 4 de setembro, Ana de Jesus Viei-

ra Caetano aos 77 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos 
Maria, Adriano, José, Maria Célia e Maria Celiene, além de de-
mais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerqui-
lho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal 
Antigo de Cerquilho.

MARIA JOSÉ NILIO
Faleceu em Tietê, em 4 de setembro, Maria José Nilio aos 

83 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Moisés, Geralda, 
Agnaldo, Ademir, Ana, Silvia, Sandro, Carlito, Antonio (in me-
moriam), Paulina (in memoriam) e Luis Paulo (in memoriam), 
além de demais familiares.

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

EDINEA CASAGRANDE
Faleceu em Tietê, em 6 de setembro, Edinea Casagrande aos 

97 anos. Falecida era solteira e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e, 

após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

ALICE DA CONCEIÇÃO PINTO CHENEDEZI
Faleceu em Conchas, em 9 de setembro, Alice da Concei-

ção Pinto Chenedezi aos 85 anos. Falecida era viúva de Oscar 
Chenedezi e deixou os filhos Oscar, Osmar e Márcia, além de 
demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Con-
chas e, após recomendação, sepultado no Cemitério Munici-
pal de Conchas.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

NOTA OFICIAL

O chef e apresentador 
Carlos Bertolazzi, que viria  
às lojas Cybelar, de Tietê e 
Cerquilho, hoje, 10 de setem-
bro, para o lançamento exclu-
sivo da sua linha de panelas 

Brinox, cancelou a sua vinda 
devido a alguns imprevistos. 

Para quem aguardava para 
conhecê-lo, a Cybelar infor-
mou que uma nova data será 
marcada ainda neste mês.

Divulgação

Carlos Bertolazzi

Prefeitura de Jumirim vai contratar estagiários

PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura de Jumirim 
abriu inscrições para partici-
par do Processo Seletivo para 
contratação de estagiários.

Poderão participar do pro-
cesso seletivo de estagiários 
para os níveis Médio, Técnico 
e Superior, os estudantes dos 
seguintes cursos: Enferma-
gem, Técnico em Administra-
ção, Pedagogia, Gestão Pública, 
Educação Física, Administra-
ção e Direito.

As inscrições poderão ser 
realizadas, gratuitamente, de 
6 a 30 de setembro de 2021, 
através do link https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAI-

pQLSe8bAJahM3Q9RqeuyM-
f8RUStkd09GPUS-R6ZZmg-G-
7C-KtOQ/viewform  disponível 
no site da Prefeitura Municipal 
de Jumirim (https://www.ju-
mirim.sp.gov.br/).

A prova será aplicada, em 
5 de outubro, às 14 horas, na 
Emeb “Governador Mário Co-
vas Júnior”,  localizada na rua 
Scatena, 210, Nova Jumirim, 
com questões sobre Matemáti-
ca e Português. O critério para 
desempate será o maior núme-
ro de acertos na disciplina de 
Português e maior idade, res-
pectivamente.

Poderão inscrever-se estu-

dantes matriculados em facul-
dades públicas ou particulares 
de cursos superiores e escolas 
de Ensinos Médio e Técnico, 
devendo o curso superior ser 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação.

O estágio terá a duração 
de um ano e poderá ser pror-
rogado uma única vez, sem-
pre limitado ao término ou 
interrupção do curso. A carga 
horária poderá ser de seis ho-
ras diárias, 30 horas semanais, 
ou de quatro horas diárias, 20 
horas semanais. A bolsa de es-
tágio será de 216 UFM* para 
seis horas diárias e 170 UFM 

para seis horas diárias para o 
Ensino Médio. O estagiário re-
sidente/domiciliado em outro 
município terá direito ao auxí-
lio-transporte correspondente 
a 30 UFM.

O resultado final será di-
vulgado, em 8 de outubro, no 
Diário Oficial do município, 
disponível no site da Prefeitu-
ra, assim como a convocação. 
Se o estudante não compare-
cer na data e horário fixados, 
perderá a vaga e será convo-
cado o próximo classificado. 
É de inteira responsabilidade, 
portanto, o acompanhamento 
no jumirim.sp.gov.br.

Conferência Municipal debate desigualdades

EM TIETÊ

Em Tietê, na segunda, 30 
de agosto, nas dependências 
do Educandário “Rosa Místi-
ca”, ocorreu a 12ª edição da 
Conferência Municipal de As-
sistência Social.

Neste ano, o tema traba-
lhado foi “Assistência Social: 
Direito do povo e Dever do Es-
tado, com financiamento pú-
blico, para enfrentar as desi-
gualdades e garantir proteção 
social”. 

Na ocasião, as autoridades 
presentes destacaram o pro-
gresso do serviço social em 
Tietê, através da prestação de 
novos serviços à população, 
com o funcionamento do novo 
Centro de Referência de Assis-
tência Social (Cras) do bairro 
Cohab e a abertura da Casa de 
Acolhimento Municipal. 

Em discurso, a vice-prefei-

ta Ana Maria Madureira (PSDB) 
afirmou que a proteção social 
continuará a se desenvolver 
no município, sobretudo, na 

atuação de baixa complexida-
de para impedir o agravante 
dos casos, já acompanhados, 
e o rompimento de vínculos e 

direitos.
Ao longo do encontro, após 

palestra ministrada pela con-
sultora em serviços assisten-
ciais Raquel Oliveira, os pre-
sentes se dividiram em grupos 
que, a partir dos desafios e 
avanços relatados nos últimos 
anos, deliberaram propostas 
colocadas em votação para a 
otimização do serviço social 
no município e indicações de 
políticas públicas para serem 
analisadas na edição estadual 
da conferência.

Cinquenta representantes 
da sociedade civil, do gover-
no municipal e entidades so-
ciais, respeitando os protoco-
los sanitários, compareceram 
à conferência, realizada pela 
Prefeitura de Tietê em parceria 
com o Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS).

Iniciativa foi uma parceria entre Prefeitura de Tietê 
e Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)

Divulgação PMT

Grupo “Gente de Quem?” realiza mostra teatral

FORMATO ONLINE

Para comemorar os oito 
anos de fundação, o Grupo 
Teatral “Gente de Quem?” 
promove a 8ª Mostra Teatral 
de Cerquilho” com os traba-
lhos realizados pelo próprio 
coletivo, além da participação 
dos grupos da região repre-
sentados por Cláudio Teles, da 
Cia. Exodus Art’s; Davi Lima, 
da Companhia de Opinião; e 
Sofia Morás, da Cia. Palavra de 
Arte, para uma mesa sobre as 

transformações dos grupos do 
interior paulista pós Lei Aldir 
Blanc.

A Mostra Teatral de Cer-
quilho terá uma programação 
online exibida na sexta, sábado 
e domingo, 17, 18 e 19 de se-
tembro, por meio do canal do 
YouTube, com transmissões 
ao vivo.

Na sexta, 17 de setembro, 
às 19 horas, haverá a apresen-
tação do espetáculo “As peri-

pécias da Côrte de Lá”.
No sábado, 18 de setem-

bro, às 16 horas, será a vez 
da intervenção teatral “Você é 
feliz?”. Na mesma data, às 18 
horas, ocorrerá a apresentação  
do espetáculo “Feitos de Açú-
car”.

No domingo, 19 de setem-
bro, às 16 horas, será realiza-
da a mesa “Políticas Públicas 
- Interior Pós Lei Aldi Blanc” e, 
em seguida, às 18 horas, have-

rá o encerramento da mostra 
com o espetáculo “Fragmentos 
e Memórias, um baralho em 
construção”.

Iniciativa recebe patrocínio 
das empresas Fasternet, Min-
go Presentes, Lions Club e Um-
pontodois Software de Gestão.

O link da Mostra Teatral 
de Cerquilho é o https://
www.youtube.com/channel/
UCbLkOrwqHsgCH4ys3Q-
1CYHw.
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Rua Enock Barreira
de Macedo, 355

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

www.moreliimoveis.com.br

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

ALUGAM-SE
l Casas - Centro l Jardim Bonan-
za l Cohab l Jardim da Serra l Al-
tos do Tietê  l Galpões comerciais 
l Salas comerciais no Centro, na 
rua Tenente Gelás, 1.227.

Creci 59.273

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.

MASCULINO: Marceneiro / Motorista de 
Caminhão / Mecânico de Manutenção / Auxi-
liar de Produção / Serviços Gerais / Área Ad-
ministrativa / Expedição.

FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP 
/ Compras / Financeiro / Área Fiscal / Assis-
tente de T.I. / Área Comercial / Expedição / 
Gerente Financeiro / Fiscal.

Os empréstimos consig-
nados fraudulentos têm ge-
rado muitos problemas para 
os aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS), pois 
são comuns os descontos 
referentes a empréstimos 
não contratados nos benefí-
cios dos aposentados. 

Muitos deles não perce-
bem os descontos, princi-
palmente quando os valores 
são baixos. Por isso, a im-
portância de analisar o his-
tórico de pagamento todo 
mês, uma vez que poderá 
solucionar o problema o mais rápido possível. 

Primeiramente, vou explicar o que é o empréstimo consig-
nado. Trata-se de um empréstimo destinado a aposentados, 
pensionistas, servidores públicos, trabalhadores com registro 
na carteira. Nesse procedimento, o trabalhador autoriza a ins-
tituição financeira a descontar na sua folha de pagamentos as 
parcelas do empréstimo de forma automática, diretamente.

O empréstimo consignado é algo bom, pois oferece melho-
res taxas de juros, contudo, o seu uso indevido ou a má-fé tra-
zem muitos malefícios.

Vamos imaginar que você percebeu que estão ocorrendo 
descontos em seu benefício referente a um empréstimo desco-
nhecido, ou seja, que nunca foi contratado, ou até mesmo você 
recebe um crédito em sua conta corrente e logo iniciam descon-
tos em seu benefício. O que fazer? 

Existem algumas alternativas para solucionar esse proble-
ma. Uma delas é entrar com uma ação judicial e pedir a resti-
tuição dos valores descontados, indevidamente, bem com plei-
tear uma indenização por danos morais. Essa ação poderá ser 
ajuizada contra a instituição financeira quanto em face ao INSS, 
pois este é responsável por autorizar os descontos nos benefí-
cios previdenciários e também tem a função de fiscalizar.

Mas é possível também bloquear a contratação de emprésti-
mo consignado pelo próprio aplicativo do Meu INSS, sendo uma 
medida oferecida ao aposentado e pensionista. Afinal, esse tipo 
de situação tem ocorrido com frequência e o governo criou essa 
forma para proteger os segurados.

Para pedir o bloqueio, está disponível na plataforma do Meu 
INSS a opção: Bloquear/Desbloquear Benefício para Emprésti-
mo Consignado - Atendimento à distância.

Caso, futuramente, o beneficiário deseje contratar um em-
préstimo consignado, ele pode requerer o desbloqueio pelo re-
ferido procedimento.

Atenção! O bloqueio não é do benefício, apenas da contrata-
ção de novos empréstimos consignados, mas em caso de dúvi-
das consulte um advogado(a) especialista no Direito Previdenci-
ário e da sua confiança.

ERRATA - Ao contrário do que foi publicado no artigo “Vi-
gilantes têm direito à aposentadoria especial”, a denominação 
correta da sigla STJ é Superior Tribunal de Justiça.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Divulgação

Como identificar empréstimo 
consignado fraudulento

N O S S A  F O L H A
(15)3282-5133

WhatsApp

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Dack. Um cão de porte médio e de aproximada-
mente um ano. Está castrado e será vacinado. É um animal 
que se dá bem com outros cães, além de gostar de brincar e 
correr. Trata-se, ainda, de um bom cão de guarda. Mais infor-
mações pelo (15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

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

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

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

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS - 
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR 

ATENDER A TODOS
l Casa Terras de Santa Maria - R$900 mais 
IPTU. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, 1 banheiro social, área de lavanderia, ga-
ragem descoberta e no fundo mais um cômo-
do com banheiro e lavanderia toda coberta.
l Aluguel: R$900 + IPTU R$49,48 (2021) 
= Total: R$ 949,48. Casa da Frente,  CEN-
TRO: R$900, incluso IPTU. Acomodações: 2 
dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, 
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no 
fundo para 1 carro coberto.
l Casa no Paraíso - R$850, incluso IPTU 
- Acomodações: 3 dormitórios, 1 banheiro 
social, sala, cozinha e lavanderia e garagem 
para 2 carros cobertos.
l Apartamento no Edifício Aurélio Perso-
ne - Centro. Acomodações: 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, 1 banheiro 
social, cozinha, lavanderia, banheiro de ser-
viço e 2 vagas na garagem. Valor da locação: 
R$1.400, Aluguel + Condomínio R$535 + 
IPTU (2021) R$59,81 = Total R$1.994,81 - Va-
lores podendo ter alterações.

IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa, Ponto Comercial e Barracão- Bar-
ra Funda - R$380 mil - 1 Ponto Comercial 2 
salas grandes e 1 banheiro. Casa com en-
trada separada 1 banheiro grande, cozinha, 
lavanderia e  porão com mais 2 quartos. Sa-
lão comercial tem acesso a casa. 1 barracão 
com 1 banheiro (está alugado). OBS: Aceita 
permuta com sítio em Jumirim, com ou sem 
benfeitoras.
l Casa no Centro - R$530 mil. Acomoda-
ções: 3 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, 
garagem coberta para 1 carro e 1 descober-
to. Na parte inferior tem lavanderia, mais um 
quarto, quintal grande com espaço coberto.
l Sítio no Bairro São João - R$6 milhões.
Sítio com 14,5 alqueires - São João. Tanque 
grande, área de lazer, quiosque, poço arte-
siano, e 1 nacente forte. Contrato de Arrenda-
mento pra cultivo de cana-de-açucar até 2025.
l Casa no Condomínio Beija Flor - Jardim 
Bonanza - R$330 mil. Acomodações: So-
brado - Piso Superior: 3 dormitórios, sendo 1 
suíte e 1 banheiro social. Piso Inferior - Sala 
e cozinha conjugados e 1 lavabo. Garagem 
para 2 carros e lavanderia.

Apto. familiar em
Santos - Canal 1

(avenida da praia)
Acomodação para

5 pessoas.
Para fins de semana,

temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou 

(15)3282-6747
com Olga

FRENTE AO MAR SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(14)99165-1106

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS é advogada especialista
em Direito Previdenciário (OAB /SP 266.012)



No sábado, 4 de setembro, 
as equipes do Projeto Cida-
dãos do Futebol do Comercial 
Futebol Clube, entraram em 
campo para a segunda roda-
da do Campeonato Paulista 
pela categoria de base.

Na ocasião, a disputa no 
estádio “José Ferreira Alves” 
(Comercial), em Tietê, foi 
contra as equipes do Taquari-
tinga, pelas categorias sub-15 
e sub-17, em uma reestreia 
após o estádio ser reformado 
pela atual gestão do Projeto 
“Cidadãos do Futebol”.

Na primeira partida, a 
equipe Sub-15, que já espe-
rava o empate, virou o jogo 
no último minuto e alcançou 
o placar de 2 a 1. Na catego-
ria Sub-17, após uma grande 
exibição do time de Tietê, o 
placar acabou em 4 a 1.

Já na disputa da terça, 7 
de setembro, pela terceira 
rodada, o Comercial entrou   
em campo contra as equipes 
do União Iacanga, da cidade 
de Iacanga, em partida válida 
pelo Campeonato Paulista.

Na primeira disputa pela 

categoria Sub-15, o Comercial 
foi derrotado pelo placar de 
2 a 0.

No segundo jogo pela ca-
tegoria sub-17, o time comer-
cialino empatou com a equi-
pe da casa por 2 a 2, mesmo 
assim segue líder do grupo.

Neste domingo, 12 de se-
tembro, o Comercial Futebol 
Clube vai até Novo Horizonte 
para enfrentar as equipes da-
quela localidade, pela quarta 
rodada. Na oportunidade, de-
fenderão a liderança do gru-
po pela categoria sub-17.

Reis Coimbra, da Ecort, vence em Nova 
Odessa pela categoria 60 anos e acima

CORRIDA DE RUA

Na terça, 7 de setembro, 
parte da equipe dos Corre-
dores de Rua de Tietê (Ecort) 
participou da Corrida da In-
dependência, na cidade de 
Nova Odessa, com mais de 
600 atletas inscritos.

Todos os corredores da 
Ecort chegaram com ótimos 
tempos, e o destaque para 
Reis Coimbra que ficou em 
primeiro lugar na categoria 
60 anos e acima.

Vale lembrar que o 63º 
Treinão da Ecort já está mar-
cado para ocorrer no domin-
go, 26 de setembro.

Neste domingo, 12 de setembro, os jogadores de Tietê vão até Novo Horizonte para enfrentar as equipes daquela localidade
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Categoria sub-17 do Comercial segue líder do grupo 
CAMPEONATO PAULISTA

Fotos divulgação

Sub-15 é derrotado por 2 a 2

Sub-17 fica no empate e segue líder do grupo

  

Nascia em Tietê, em 3 de 
setembro de 1915, Maria de 
Abreu Garcia, filha de José 
Garcia Corrêa e Maria Eugê-
nia de Abreu Garcia e irmã de 
Nadyr, Sylvia, Celina e Lygia. 
Professora inesquecível, fez 
cursos particulares até se 
diplomar pela Escola Normal 
Livre de Tietê, na 1ª turma 
de 1930. Prestou concurso 
de títulos e provas, sendo 
classificada em primeiro lu-
gar, em 1931, para lecionar 

no Curso Primário Anexo da 
Escola Normal Livre (Aplica-
ção). Buscando o aperfeiçoa-
mento, em 1937, graduou-se 
pela Escola Superior de Edu-
cação Física do Estado. 

De volta a Tietê, exer-
ceu o cargo de professora 
de Educação Física por 30 
anos. Excelente profissional, 
era respeitada e querida por 
colegas e alunas. Sua pre-
sença tornou-se constante 
em  eventos, desfiles, ginás-
tica rítmica e competições de 
vôlei. Também gostava de se 
apresentar com a irmã Syl-
via, pianista exímia, e com as 
amigas em shows e festivais 
beneficentes. 

Os anos passaram e a de-
dicada professora, matricu-
lou-se no Conservatório Mu-
sical “Carlos de Campos”, de 
Tatuí, para lecionar música 
na escola “Plínio Rodrigues 
de Morais”.

Depois, tornou-se uma 
das fundadoras da Oficina de 
Caridade “Santa Rita de Cás-
sia”, em 9 de agosto de 1970. 
Exerceu vários cargos nas di-
versas Diretorias desde pre-
sidente até roupeira. Era ela 
quem levava, pessoalmente, 
os enxovais aos recém-nas-
cidos na Santa Casa de Tietê 
e os entregava para as mães 

carentes. 
No Aeroclube, no Clube 

de Campo da Esportiva, no 
Regatas e no Tênis Clube, seu 
entusiasmo era crescente. No 
futebol, o Tricolor era o seu 
time do coração. Quando se 
aposentou, o Departamento 
de Educação Física da capital 
concedeu-lhe o troféu Honra 
ao Mérito e, em 1961, a escola 
“Plínio” deu seu nome à praça 
de esportes daquela institui-
ção de ensino. 

Babá, assim chamada pe-
los íntimos, gostava de viajar 
e, por conta disso, conheceu 
muitos lugares do Brasil, da 
América Latina e da Europa. 
Definitivamente, tornou-se 
um dos símbolos esportivos 
tieteenses. Nascida sob o sig-
no do esporte, possuía uma 
mistura de talento, trabalho, 
organização, dedicação e 
grande espírito esportivo. 

Coube a ela ser, ainda, 
uma grande tenista da época. 
Tanto que, em 1952, brilhou 
no 4º Campeonato Colegial 
de Esportes, no Pacaembu, 
em São Paulo. Além disso, tor-
nou-se bicampeã estadual de 
voleibol feminino. Também 
organizou grandes desfiles, 
demonstrações de ginásticas 
e campeonatos internos. 

Por complicações de saú-

de, faleceu em 2 de janeiro de 
1996, em Piracicaba.  

PIADINHA DA SEMANA: 
Chegaram 10 maridos no in-

ferno. Aí o diabo disse:
- “Quem traiu a mulher ve-

nha até mim!”
Nove foram e apenas um 

ficou onde estava.
Então, o diabo ordenou: 
- “Tragam o surdo tam-

bém!”

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos Acervo Acácio Ferraz

Professora e tieteense 
Maria de Abreu Garcia

EQUIPE DE VÔLEI EM 1948 - TORNEIO DA ESCOLA “PLÍNIO”
Em pé: Professora Maria de Abreu Garcia, Beatriz Pascoli, Olga Orsolini,

Vânia Coutinho e Berta. Agachadas: Inês Rosa, Anita Toledo e Ivone Dal Pozzo

Divulgação Ecort
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Nascido em 1º de fevereiro 
de 1907, em Tietê, o pianista, 
maestro e compositor Mozart 
Camargo Guarnieri era filho 
do imigrante italiano Miguel 
Guarnieri, barbeiro e flautista 
que gostava de batizar seus 
filhos com nomes de grandes 
músicos, como Mozart - e da 
pianista Géssia Arruda Camar-
go Penteado.

Com eles, iniciou seus estu-
dos de música e, a partir dos 
10 anos, teve aulas de piano 
com o professor Virgínio Dias, 
a quem dedicou sua primeira 
composição, a valsa “Sonho de 
artista”, de 1918.  A peça foi 
desdenhada pelo tutor, mas 
seu pai julgou que a obra era 
fruto de promissor talento, 
pagando sua publicação em 
1920.

Três anos mais tarde, Mi-
guel Guarnieri decidiu mu-
dar-se com a família para São 
Paulo a fim de proporcionar 
melhores condições de estu-
do de música ao filho. Sendo 
uma família de poucos recur-
sos, Guarnieri trabalhou com o 
pai em uma barbearia e como 
pianista. Ao mesmo tempo, 
frequentou aulas no Conser-
vatório Dramático e Musical 
de São Paulo, estudando piano 
com Ernani Braga.

Em 1925, Guarnieri pode 
reduzir sua carga de trabalho 
e se dedicar mais ao estudo da 
música. Assim, passou a ter 
aulas com Antônio de Sá Pe-
reira, e, pouco tempo depois, 
também começou a estudar 
harmonia, contraponto, or-
questração e composição com 
o maestro Lamberto Baldi, re-
cém-chegado da Itália, que foi 
para São Paulo como regente 
de uma companhia de ópera 
italiana, mas acabou transfe-

rindo residência para a cidade.
Aos 21 anos, Guarnieri 

foi apresentado pelo pianis-
ta Antônio Munhoz a Mário 
de Andrade, a quem mostrou 
“Canção Sertaneja” e “Dança 
Brasileira”, suas obras recém-
-compostas. O escritor mo-
dernista tornou-se seu mestre 
intelectual e amigo, além de 
principal influência do nacio-
nalismo que caracteriza a obra 
do compositor.

Muitas das canções escri-
tas por Guarnieri foram sobre 
textos de Mário de Andrade, 

incluindo a ópera “Pedro Ma-
lazarte”. Exercendo atividade 
como crítico musical na im-
prensa, o escritor foi um dos 
principais responsáveis pela 
aceitação e pela divulgação da 
obra do compositor.

Na mesma época, Guarnie-
ri ingressou como professor 
no Conservatório Dramático e 
Musical de São Paulo, onde fi-
cou até 1933. 

Em 1930, escreveu a can-
ção “O Impossível Carinho”, 
sobre poesia de Manuel Ban-
deira, um marco no canto de 

câmara no Brasil.
No ano de 1931, teve a es-

treia de sua primeira composi-
ção sinfônica, “Curuçá”, regida 
por Villa-Lobos em concerto 
da Sociedade Sinfônica de São 
Paulo. Entretanto, a peça ja-
mais foi executada novamen-
te, nem teve sua partitura pu-
blicada.

Indicado por Mario de An-
drade, em 1935, Guarnieri as-
sumiu a direção e regência do 
Coral Paulistano, cujo foco era 
o de apresentar obras de com-
positores brasileiros com tex-
tos em português, muito raras 
na época.

Em 1938, seguiu para Paris, 
com bolsa de estudos concedi-
da pelo governo de São Paulo. 
Lá, estudou contraponto, fuga 
e composição com Charles Ko-
echlin e regência de orquestra 
e de coro com François Rühl-
mann, regente da Orquestra 
da Ópera de Paris. Com a eclo-
são da Segunda Guerra Mun-
dial, retornou ao Brasil.

Em decorrência das ges-
tões para intercâmbio cultural 
entre Estados Unidos e Bra-
sil, no âmbito da Política da 
Boa Vizinhança de Roosevelt, 
Gurnieri se tornou o principal 
compositor brasileiro a atrair a 
atenção do meio musical nor-
te-americano.

Como bolsista do Depar-
tamento de Estado e da Pan-
-American Union, o brasileiro 
seguiu para os Estados Unidos 
em 1942, onde permaneceu 
por seis meses. No mesmo 
ano, ganhou o 1º lugar no 
Concurso Internacional Fleis-
cher Music Collection, com seu 
“Concerto para violino e or-
questra” e dirigiu a Sinfônica 
de Boston. Em 1945, assumiu a 
direção da Orquestra Sinfônica 

O pianista, maestro e compositor tieteense era filho do imigrante italiano Miguel Guarnieri e de Géssia Arruda Camargo Penteado

Conheça quem foi Mozart Camargo Guarnieri

Camargo Guarnieri faleceu em São Paulo, 
em 13 de janeiro de 1993

Arquivo internet

BIOGRAFIA

Perfil entrevista
Anna Carolina

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha desta 
edição traz os irmãos Valéria, 
Wagner e Vânia Scudeler, fi-
lhos de Antonio e Neusa Scu-
deler, de Cerquilho.

Deste trio de irmãos, sur-
giu um médico, corajoso e 
determinado, que decidiu que-
brar padrões da sociedade tra-
dicional em favor da felicidade 
de ser pai-solo do Arthur Scu-
deler, filho gestado por uma 
barriga de aluguel nos Estados 
Unidos, onde o procedimento 
é permitido.

Wagner Alexandre Scude-
ler nasceu, em 30 de maio de 
1978, na Santa Casa de Tietê. 

Frequentou o Ensino Fun-
damental no Grupo Escolar 
“Professor João Toledo” e fez 
o Ensino Médio no Anglo Pi-
racicaba e no Liceu Terras do 
Engenho, também de Piraci-
caba.

Formado em Medicina 

pela Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), pos-
sui Título de Especialista em 
Medicina de Família e Comu-
nidade pela Associação Médi-
ca Brasileira; Título de Espe-
cialista em Terapia Intensiva 
de Adultos pelo Instituto de 
Ensino e Pesquisa do Hospital 
Albert Einstein; Título de Es-
pecialista em Tratamento de 
Dor pelo Instituto de Ensino e 
Pesquisa do Hospital Sírio Li-
banês; Título de Especialista 
em Psiquiatria pelo Instituto 
de Pesquisa e Ensino Médico 
Faculdade (Ipemed), além de 
Curso de Extensão na Univer-
sidade de Harvard em Bos-
ton, nos Estados Unidos.

Em seu currículo consta 
também a formação de tenen-
te da reserva da Aeronáutica, 
tendo atuado como voluntá-
rio nos anos de 2004, 2005 e 
2006 na Região Amazônica.

Acervo Vânia Scudeler Pilon

Anna Carolina Monéia Farias nasceu, em 9 de fevereiro de 
1993, em Santos, tendo como pais Ana Cláudia Leite Monéia e 
José Maurício Borja Farias e irmão Guilherme Monéia Astolphi.

Formada em Relações Internacionais, também é mestra em 
Ciências Sociais e doutoranda em Ciências Sociais pela Unesp/
Marília. Atualmente, trabalha como docente e secretária acadê-
mica da Faculdade Cerquilho (FAC).

 Eu sou? Uma pessoa que está em constante mudança.
Sinônimo de beleza? Diversidade e amor próprio.
Cantor e cantora? Varia muito, mas, nas últimas semanas, 

estou ouvindo bastante Gilsons.
Ator e atriz? Não tenho preferência!
Sonho? Conhecer o Egito.
Amor? Felicidade!
Solidão? Triste para aqueles que não aprenderam viver com a 

sua própria companhia.
Deus? A própria vida, energia e natureza.
Religião? Uma construção humana bastante complexa.
Filme? Adoro filme “trash”, como “As branquelas” ou “A Mú-

mia”, por exemplo! 
Sonho de consumo? Viajar! Viagem sempre é um dinheiro 

bem gasto!
Defeito? Desapegada e impaciente.
Qualidade? Inteligente, criativa, independente e corajosa.
Lugar? Brasil.
Lazer? Estar com os meus amigos, família e animais.
Qual o livro de cabeceira? Da Guerra, de Clausewitz.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Engenharia 

aeroespacial.
Momento da vida para repetir? O mochilão pela Europa de 

2013.
Alegria? Os anos que morei em Marília.
Tristeza? Os problemas mundiais que são frutos do seu pró-

prio sistema e, por isso, muito difíceis de combater, como as 
questões ambientais e de desigualdade social.

Decepção? Vira aprendizado.
Receita contra o tédio? Cinco porquinhos da índia e dois ca-

chorros.
Tem saudades do quê? De pessoas e animais que já se foram.
Amizade é? Tudo! Sou muito feliz pelas pessoas que tenho 

em minha vida!
Um(a) amigo(a) especial? Rafaela Paladini, irmã de alma! 
Palavra que riscaria do vocabulário? Ganância.
Ídolo? Alguns professores que levo como inspiração.
Frase? “Que eu leve o amor”!
Nota dez para: o Comitê Paraolímpico Brasileiro, que repre-

senta, com louvor, o nosso País!
Nota zero para: o Governo Bolsonaro.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe e 

minha avó.
Planos para o futuro? Terminar o Doutorado é o principal 

deles! 
Recado? Professora Maria da Conceição Dal Bó Vieira termi-

nou seu curso, recentemente, com esse provérbio africano e eu 
passo ele adiante: “Até que os leões escrevam suas próprias his-
tórias, os caçadores serão os heróis”.

DE 11 A 17
DE SETEMBRO

DROGARIA BELA VISTA (15)3282-2322

Municipal de São Paulo.
Na década de 1950, divul-

gou a polêmica Carta Aber-
ta aos Músicos e Críticos do 
Brasil, documento no qual 
condenou o dodecafonismo, 
e exortou os compositores a 
permanecerem na trilha do na-
cionalismo musical.

De 1956 a 1960, atuou 
como assessor musical de Clo-
vis Salgado, ministro de Edu-
cação e Cultura do governo 
Juscelino Kubitschek, e elabo-
rou um plano para o ensino de 
música no Brasil. Em 1960, es-
creveu a ópera de um ato “Um 
Homem Só”, com libreto do te-
atrólogo e ator ítalo-brasileiro 

Gianfrancesco Guarnieri.
A década de 1950 também 

marca o início do que vai ficar 
conhecido como Escola Paulis-
ta, com Camargo Guarnieri se 
tornando um dos principais 
professores de composição no 
País. 

Guarnieri criou, em 1975, 
a Orquestra Sinfônica da USP, 
da qual foi regente titular por 
quase duas décadas. 

Faleceu em São Paulo, em 
13 de janeiro de 1993, aos 85 
anos, logo após ter sido agra-
ciado com o prêmio “Gabriela 
Mistral”,  como “Maior Compo-
sitor Contemporâneo das Três 
Américas”.

Santa Teresinha, modelo de mulher

Em 19 de outubro, a Igre-
ja Católica celebrará mais um 
ano do Dia Mundial das Mis-
sões, instituído pelo Papa Pio 
XI em 1926. Em 1996, o pontí-
fice elevou as honras dos alta-
res à Santa Teresinha, falecida 
em 30 de setembro de 1897, 
aos 24 anos, em Lisieux, na 
França. 

No ano de 1927, o mesmo 
Papa Pio XI proclamava Santa 
Teresinha do Menino Jesus 
padroeira das missões junto 
de São Francisco Xavier, que 
morreu em 1552 na ilha de 
San Chao, no Extremo Oriente. 
Ele faleceu de malária, dando 
a vida pela evangelização do 
Oriente.

Dois modos distintos de 
se ser missionário: o primei-

ro, São Francisco Xavier, em 
linha de frente, trabalhando 
diretamente no anúncio do 
Evangelho nos lugares ainda 
não anunciados. E o segundo, 
o comum de todos os homens, 
que é o de viver o espírito 
missionário, próprio de todo 
cristão e batizado. É viver re-
zando e se sacrificando pela 
evangelização e sendo cristão 
em todos os ambientes possí-
veis de nossas vidas. Seja em 
casa, no trabalho, no claustro, 
no exercício do sacerdócio, no 
matrimônio...

Santa Teresinha entrou 
no Carmelo, aos 15 anos, por 
licença especial do Papa Leão 
XIII, em 1888. Em 1890, fez 
seus votos. Vivendo nove anos 
no Carmelo de Lisieux, deixou-

-nos o pequeno caminho da 
infância espiritual como sua 
maior intuição e contribuição 
à espiritualidade da igreja. Em 
sua obra prima, como que au-
tobiografia: “História de uma 
alma”, publicada em 1898, um 
ano após sua morte, continua 
a ganhar edições no mundo 
inteiro.

Em abril de 1897, Santa 
Teresinha começou a adoe-
cer e, por cinco longos meses, 
sentiu-se presa ao sofrimento, 
oferecido conscientemente 
pela obra missionária da igre-
ja. Foi este espírito missioná-
rio que chamou a atenção da 
própria Mãe-Igreja, que a colo-
cou como modelo de mulher 
missionária e padroeira das 
Santas Missões.

Em 19 de outubro, a igreja 
deu-lhe o título de Doutora da 
Igreja, a mais jovem Douto-
ra, junto de Tereza de Ávila 
(27 de setembro de 1970) e 
Santa Catarina de Siena (4 de 
outubro de 1970), ambas pro-
clamadas pelo Papa Paulo VI; 
e Santa Teresinha pelo Papa 
João Paulo II.

Ao longo do ano litúrgi-
co, temos 31 santos  e santas 
Doutoras da Igreja, assim cha-
mados porque seus escritos 
servem de luz e orientação 
espiritual e cristã para a igreja, 
quer do seu tempo, quer dos 
tempos atuais.

Santa Teresinha dizia: “No 
coração de minha mãe, a igre-
ja, eu quero ser o amor e, en-
tão, eu serei tudo!”

Por Lourdes Franzini

ESPAÇO ABERTO

No auge da pandemia da 
covid-19, trabalhou na cha-
mada linha de frente nas ci-
dades de Osasco e Barueri.

Além de uma carreira bem 
constituída, Wagner Alexan-

dre Scudeler tem uma jorna-
da de descobertas marcantes, 
assim como o enfrentamento 
de batalhas diárias contra o 
preconceito, a favor do res-
peito e do amor.
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COVID-19

Na data de hoje, a imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê, em horário diferente: das 17 às 22 horas

Vacinação em Tietê tem atendimento nesta sexta
Divulgação

Seguindo o cronograma de 
imunização contra a covid-19, 
a Secretaria Municipal de Saú-
de e Medicina Preventiva de 
Tietê anunciou que hoje, 10 de 
setembro, das 17 às 22 horas, 
a vacinação atenderá o públi-
co com a segunda dose da Co-
ronaVac, além dos que estão 
com a imunização em atraso e 
dos agendados.

Também em Tietê, nes-
te domingo, 12 de setembro, 
ocorrerá a vacinação da popu-
lação com idade entre 12 e 17 
anos. Das 8 às 12 horas serão 
atendidos os nascidos entre 
janeiro a junho e, das 13 às 16 
horas, os nascidos entre julho 
e dezembro.

A imunização ocorre no gi-
násio “Acácio Ferraz”, na Nova 
Tietê. Pede-se que seja feito o 
pré-cadastro no site https://
vacinaja.sp.gov.br/ e apresen-
te cópia do comprovante de 
endereço e do CPF.

Em Cerquilho, nesta sexta, 
10 de setembro, em razão dos 
estragos provocados pela for-
te chuva de ontem à tarde, a 
Secretaria Municipal de Saúde 

não realizará vacinação no dri-
ve-thru do Centro Municipal 
de Eventos.

Já a Prefeitura de Jumirim, 
até o fechamento desta edição, 
não havia divulgado o crono-
grama de vacinação da pró-
xima semana em suas redes 
sociais.

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

Até ontem, 9 de setembro, 
somando todo o público-alvo 
da vacinação, em Tietê já ti-
nham sido aplicadas 46.685 
doses; em Cerquilho, o núme-
ro era de 60.311 vacinados; em 
Laranjal Paulista, 36.442; e, em 
Jumirim, somavam 3.917 imu-
nizados. 

Vale constar que estes da-
dos foram publicados na pági-
na do Vacinômetro do Gover-
no do Estado de São Paulo. É 
importante ressaltar, ainda, 
que estes números relaciona-
dos aos municípios paulistas 
podem ser acompanhados di-
retamente no site vacinaja.sp.
gov.br/vacinometro.

ORIENTAÇÃO - O Plano 
Estadual de Imunização (PEI) 
orientou que os municípios 
apliquem o imunizante que es-
tiver disponível nos postos de 
vacinação, conforme indicação 
do Comitê Científico do Esta-

do de São Paulo.
Esta primeira fase é focada 

na imunização de quem tem 
60 anos ou mais e que tomou 
a segunda dose há mais de seis 
meses, ou seja, em fevereiro e 
março. Além disso, serão imu-

nizados imunossuprimidos, a 
partir de 18 anos. 

Os grupos serão escalona-
dos por faixas etárias e priori-
zação dos mais velhos. Neste 
mês de setembro, até dia 12, 
receberão a dose adicional 
quem tem 90 anos ou mais. 
Dando sequência ao reforço 
da vacinação, entre 13 e 19 de 
setembro, serão alcançados os 
idosos de 85 a 89 anos.

Entre 20 e 26 de setembro, 
as doses estarão disponíveis 
para os que têm de 80 a 84 
anos. Também estão inclusos 
neste período os adultos imu-
nossuprimidos, como pacien-
tes em tratamento de hemo-
diálise, quimioterapia, Aids, 
transplantados, entre outras 
pessoas em alto grau de imu-
nossupressão.

Neste caso, a dose adicio-
nal será aplicada pelo menos 
28 dias após a data da conclu-
são do esquema vacinal, seja 
pela segunda dose (Coronavac, 
Astrazeneca ou Pfizer) ou por 
dose única (Janssen). 

A partir de 27 de setembro 
até 3 de outubro, serão con-

templadas as pessoas na faixa 
de 70 a 79 anos. Concluindo 
esta fase, ainda em outubro, 
serão alcançados os idosos de 
60 a 69 anos.

BOLETINS - Novos núme-
ros relacionados à covid-19 
foram divulgados pelas Se-
cretarias de Saúde de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista. Até ontem, 9 de se-
tembro, Tietê registrava 4.052 
casos confirmados, sendo 
3.927 curados e 11 em recupe-
ração, além de 114 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava até 
esta quinta, dia 9, 6.554 casos 
confirmados, 6.255 curados e 
143 em recuperação. O núme-
ro de mortes era de 156 óbitos.

Em Jumirim, até ontem, dia 
9, os casos confirmados de co-
vid-19 somavam 598 pessoas 
positivadas, tendo 590 cura-
das, quatro pessoas em isola-
mento e oito óbitos. 

Já Laranjal Paulista regis-
trava até quarta, 8 de setem-
bro, 5.400 casos confirmados, 
com 5.133 pacientes curados, 
153 em recuperação e 114 óbi-
tos.

Até ontem, 9 de setembro, o município de Tietê 
já tinha aplicado 46.685 doses

PROMOÇÃO DA
INDEPENDÊNCIA

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

Cerimônia do Jaleco da FAC: emoção e responsabilidade
Na terça, 31 de agosto, os alunos de graduação em Enfermagem da Faculdade 

Cerquilho (FAC) receberam dos seus padrinhos o tão sonhado jaleco. A cerimônia foi 
supervisionada pela Comissão de Contingência ao Covid-19, para que todas as medi-
das de segurança garantissem a importância da noite, sem colocar em risco alunos, 
professores e padrinhos. 

A diretora-adjunta acadêmica, professora Ana Cláudia Monéia, também enfermei-
ra e muito orgulhosa da profissão, fez a abertura da noite e passou a palavra à pro-
fessora Maysa Fragoso, que apresentou, historicamente, a importância do jaleco e seu 
significado. 

Já a professora responsável pelo curso, Stella Brasil, falou do papel do enfermeiro 
e do compromisso assumido diante da comunidade e dos familiares. 

O juramento foi realizado pelas alunas Adriana Camargo e Francielle Lima, cada 
uma em um horário, pois as turmas foram divididas para garantia de segurança. 
Dessa forma, a professora Thais Paulino convidou, individualmente, o aluno e seu 
padrinho para a entrega do jaleco e, nesse momento, o orgulho, a alegria e a respon-
sabilidade ficaram estampados em cada um. 

A cerimônia foi transmitida pelas redes sociais a fim que toda a comunidade pu-
desse participar. “Foi muito emocionante observar o orgulho dos pais ou padrinhos 
presentes e participar desse momento tão importante, de grande emoção”, concluiu 
Ana Cláudia.

Divulgação
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ANIVERSARIANTES

Rodrigo Denardi festeja 
nova idade nesta sexta, 
10 de setembro, com a 

esposa Veridiana, o filho 
Lorenzo e familiares

Valdir Grando (Ico) 
celebra mais um ano de 

vida hoje, dia 10, ao lado 
da esposa Ide, do filho 

Vitor e da família

Andréa Bettini assopra 
velinhas neste sábado, 
dia 11, junto do marido 
Ricardo, do filho Pedro, 

do irmão e das sobrinhas

André Fernandez faz 
aniversário amanhã, dia 
11, na companhia dos 
pais Ricardo e Magali e 
da namorada Débora

Doni Foltran celebra 
mais um ano de vida 
neste sábado, 11 de 
setembro, e ganha o 

carinho da família

Enrico Zanetti Landucci 
aniversaria amanhã, 

dia 11, e vai receber os 
parabéns dos pais Daniel 
e Flávia e dos familiares

Guilherme Rodrigues 
Belini muda de idade na 
sexta, 10 de setembro, 

ao lado da esposa 
Giovana e familiares

Ivone Querino comemora 
nova idade nesta sexta, 

10 de setembro, e 
recebe o carinho da 
família e dos amigos

Luís Carlos Franzini 
rasga folhinha hoje, 10 
de setembro, junto da 
namorada Cecília e dos 
filhos Felipe e Fernanda

A esposa Angélica, o 
filho Davi e familiares 

enviam os parabéns para 
Luiz Lazarin nesta sexta, 

10 de setembro

Nicola Thomaz brinda 
aniversário com a esposa 

Siumara, os filhos e a 
família nesta sexta, 

10 de setembro

Rafael Foltran Daniel 
ganha os parabéns da 
esposa Roberta e dos 

filhos Giovani, João Vitor 
e Mateus hoje, dia 10

Maya Serafim assoprou 
velinhas na quarta, 8 de 
setembro, e recebeu o 

carinho dos pais, da irmã 
e dos seus seguidores

Aline Grando muda de 
idade nesta sexta, 10 de 
setembro, na companhia
dos pais e dos familiares.

Receba os parabéns!

Ana Dirce Dalava celebra 
mais um ano de vida 
nesta sexta, dia 10, 
junto do marido, das 

filhas e das netas

Bruno Stefani Gaiotto 
rasga folhinha nesta 
sexta, dia 10, ao lado 

dos pais Elaine e Ramom 
e de toda a família

Fernando Bettini 
aniversaria nesta sexta, 
dia 10, e festeja a data 
com as filhas Isadora e 

Giovana e familiares

Gabriela Catto Baccili 
apaga velinhas nesta 

sexta, 10 de setembro, 
na companhia do filho 

Miguel e da família

Os pais Guilherme e 
Keila e a irmã Sara 

parabenizam Gabriel 
Coan Santarém neste 

sábado, 11 de setembro

O pai Ricardo e a família 
parabenizam Isabela 

Ramalho Colodeto pela 
data especial neste 

sábado, 11 de setembro

Laura Grando rasga 
folhinha amanhã, dia 11, 
ao lado dos pais Rosa e 
Wande, do irmão Andrei 

e de toda a família

Luís Augusto Foltran 
Cestarioli aniversaria 
neste sábado, dia 11, 

junto dos pais Sandra e 
Ari e da irmã Agnez

Maria Luísa Braga 
Pissinatti será festejada 
pela mãe Simoni, pelo 

pai Beto e pelos irmãos 
neste sábado, dia 11

Magda Gonçalves 
assopra velinhas neste 

sábado, 11 de setembro, 
na companhia do marido, 
da filha e dos familiares

Familiares e amigos 
cumprimentam Rosana 

Aparecida Ferraz de 
Campos pelo aniversário 

neste sábado, dia 11

Ana Polizel Teles celebra 
mais um ano de vida 

neste domingo, dia 12, 
na companhia do marido, 

dos filhos e das netas

Bolo deste domingo, 
12 de setembro, será 
para Lucia Mara, que 

receberá as felicitações 
da família e dos amigos

Mariane Denardi assopra 
velinhas neste domingo, 
12 de setembro, ao lado 
do marido Rafael, dos 
pais e dos familiares

Elaine Garcia aniversaria 
na segunda, dia 13, na 

companhia da filha Maria 
Eloisa, dos pais Barbosa 

e Sônia e do irmão

Fernanda Bággio será 
festejada pelos pais, 

pelas irmãs e pela 
família nesta segunda, 

13 de setembro



José Geraldo de Pontes 
Fabri (dr. Adinho) 

celebra mais um ano de 
vida nesta segunda, 

13 de setembro

O marido Tony, os filhos 
e o pessoal da Claudia 
Modas felicitam Juliana 

Rezende pelo aniversário 
na segunda, dia 13

Lara Nunes Ricon 
completa 13 anos na 

segunda, dia 13, junto 
dos pais Débora e André 

e da irmã Clara

Lucio Paes vai assoprar 
velinhas na segunda, 

13 de setembro, ao lado 
da esposa Solange e 

dos familiares

Maria Clara Fernandes 
Luvizotto, filha do Neto 
e da Marcela, completa 
cinco anos na segunda, 

13 de setembro

Moacir Thomé 
aniversaria na segunda, 

13 de setembro, junto da 
esposa Marisa, da neta 
Kananda e dos filhos

Felipe dos Santos celebra 
nova idade na terça, 

14, ao lado da esposa 
Débora e dos filhos 

Matteo, Martina e Luca

Gê Zamuner fica mais 
velho na terça, dia 14, 
e brinda a data com a 
esposa Cristina e os 

filhos André e Bárbara

Jussara Butignoli Saccon 
aniversaria na terça, 

14 de setembro, junto 
do marido Ênio, da filha 

Yasmin e da família

Os filhos Tuto e Nereida 
e familiares parabenizam 
Laércio Beloto por mais 
um ano de vida na terça, 

14 de setembro

Luís Fernando Carniel 
muda de idade na terça, 
14 de setembro, junto 
dos filhos Tiago, Júlia e 

Isadora e da família

Marcelo Qualioto vai 
assoprar velinhas 

na terça, dia 14, na 
companhia da esposa 

Silvana Oliveira

Serginho Magalhães 
apaga velinhas nesta 

quarta, dia 15, na 
companhia da esposa 
Lucimara e dos filhos

Bolo da quarta, dia 15, 
será para Victor Módolo, 

que brindará com a 
esposa Karina, os pais 
Milton e Sula e família

Albina Sueli Catto 
Bacili receberá os 
cumprimentos dos 

familiares e dos amigos 
na quinta, 16 de setembro

Familiares e amigos 
cumprimentam Carlos 
Almeida por mais um 

ano de vida na próxima 
quinta, 16 de setembro

Cleusa Forlevize rasga 
folhinha na quinta, 16 

de setembro, ao lado do 
marido Valdir, dos filhos, 

dos netos e familiares

Os parabéns da quinta, 
16 de setembro, serão 
para Cristiano Beloto, 

que recebe o carinho da 
família e dos amigos

Daniela Soares Dal 
Pozzo apaga velinhas na 
quinta, 16 de setembro, 
junto do marido Cadu e 
do filho Luiz Henrique

Elizabete Zanete Duran 
comemora aniversário na 
quinta, 16 de setembro, 
na companhia do marido 
Nelson e dos familiares

A esposa Edinéia, os 
filhos e família felicitam 
Ruberlei Lopes Zaratin 

por mais um ano na 
quinta, 16 de setembro

Sandra Pasquotto 
aniversaria na quinta, 

dia 16, ao lado do marido 
Ubirajara e dos filhos 

Renato e Bianca

Stella Matias celebra 
mais um ano de vida na 
quinta, 16 de setembro, 
na companhia do marido 

e dos familiares 

Thais Landucci rasga 
folhinha na quinta, 16, 
ao lado do marido Luiz 
Henrique e dos filhos 

Valentina e Luiz

O marido Marcelo e os 
filhos Raffaella e Matteo 

parabenizam Renata 
Xavier Salmaso na 

segunda, dia 13

Ricardo Razera Correa 
vai rasgar folhinha 

na segunda, dia 13, e 
receberá os parabéns 

dos familiares e amigos

Valdir Sbompato brinda 
aniversário na segunda, 

13 de setembro, na 
companhia da esposa 
Cleusa e toda a família

A esposa Fabiana, a 
mãe e os familiares 

parabenizam Carlos Urso 
pela nova idade na terça, 

14 de setembro

Fábio Mouro receberá 
as felicitações dos pais 

Osmir e Maria Marisa, da 
esposa Marcella e dos 
filhos na terça, dia 14

Fábio Alexandre 
Tomazela rasga folhinha 

na terça, dia 14, na 
companhia da esposa 

Claudia e dos familiares

Domenica Reis de 
Almeida rasga folhinha 
na quarta, dia 15, na 

companhia dos pais Cida 
e Dalmarcio e família

Giva Pereira da Silva fica 
mais velho na quarta, 

dia 15, ao lado da esposa 
Aline Garatini, da filha 

Eloah e familiares

Helena Pilon muda de 
idade na quarta, dia 15, 
na companhia da mãe 

Jacqueline, do avô Zé e 
de toda a família

A esposa Nilsa, a 
família e os amigos 
cumprimentam José 

Antonio Moreli na quarta, 
15 de setembro

Karina Dal Bó Bete vira 
o calendário na quarta, 
15 de setembro, entre 
familiares e amigos. 

Receba as felicitações!

Rubens Muzzin festeja 
nova idade na quarta, 

dia 15, ao lado da esposa 
Rosana, das filhas Alissa 
e Adara e do genro Éder

Marina Bellucci rasga 
folhinha na terça, 14 
de setembro, ao lado 

marido Rafael, da filha 
Laura e dos familiares

O brinde da terça, 14 de 
setembro, será para Zeca 

Cardoso, que recebe o 
carinho dos filhos, dos 

netos e da família

Darci Cristo aniversaria 
na quarta, dia 15, junto 

da esposa Geni, dos 
filhos, das netas, das 
noras e dos genros

Alexandre Dal Pozzo 
Santarossa receberá o 

carinho da esposa Marta 
e do filho Xandinho na 
quarta, 15 de setembro

Os pais Laércio e Sandra, 
a irmã Débora e os 

familiares parabenizam 
Camila Foresto pelos 18 
anos na quarta, dia 15

Daniele Sacconi será 
festejada pelos pais Dida 

e Basílio, pelo marido 
Jairo e familiares na 

quarta, 15 de setembro

ANIVERSARIANTES
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Théo 
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NASCIMENTO BODAS

Théo Cancian Fávero, filho de Co-
rali Cancian Fávero e Tales Doriguel 
Fávero, nasceu na sexta, 27 de agosto, 
na Santa Casa de Piracicaba. O bebê é 
neto de Roque Vicente Fávero, de Ma-
ria Cristina Doriguel Fávero, de Car-
men Rose Esotico Cancian e de Luís 
Antônio Cancian (in memoriam).

Em Cerquilho, José Ademir Gonse 
e Vanda Silvério Gonse brindarão 38 
anos de matrimônio nesta sexta, 10 
de setembro, e receberão o carinho 
das filhas Josicele e Jadine, do genro 
Junior e das netas Maria Isabela e Ana 
Beatriz. O Nossa Folha parabeniza 
pelas Bodas de Olho de Tigre!

Em Tietê, Sandra Luiza Simone de 
Azevedo e Luiz Sergio Securato fes-
tejarão 29 anos de união hoje, 10 de 
setembro, na companhia dos filhos 
Bianca e Leonardo. 

Os amigos do jornal Nossa Folha 
cumprimentam o casal pela celebra-
ção das Bodas de Prasiolita!

Em Tietê, José Marcio Uliana e 
Adicir Macruz Rondó Uliana celebra-
rão 38 anos de casados nesta sexta, 
10 de setembro, junto das filhas Ana 
Flávia e Anelise, dos genros Rogério e 
Cássio e dos netos Lucas e Pedro. 

O Nossa Folha parabeniza o casal 
pelas Bodas de Olho de Tigre!

Em Tietê, Raquel Mellare Leme e 
Everton Leme completarão 11 anos 
de casamento nesta sexta, 10 de se-
tembro, ao lado das filhas Manuela e 
Clara e dos familiares. 

O pessoal do jornal Nossa Folha 
envia as felicitações pelas Bodas de 
Almandina!

Em Tietê, Luzia Aparecida de Ar-
ruda Regonha e José Geraldo Rego-
nha comemorarão 39 anos de amor 
e lealdade neste sábado, 11 de setem-
bro, junto dos filhos Renato e Marília 
e família. Seguem do Nossa Folha os 
cumprimentos pelas Bodas de Soda-
lita!

Em Tietê, Weslley Hamilton Mar-
tin e Graciane Martelini Ortiz Martin 
brindarão 11 anos de matrimônio 
neste sábado, 11 de setembro, e fes-
tejarão a data com o filho Davi e fa-
miliares. O Nossa Folha parabeniza 
pelas Bodas de Almandina!

Em Tietê, Max Foltran e Carina 
Scudeler Foltran festejarão 17 anos 
de união neste sábado, 11 de setem-
bro, na companhia dos filhos Bruno 
José e Victor Hugo e família.

O jornal Nossa Folha cumprimen-
ta o casal pelas Bodas de Verdelita!

Em Cerquilho, Luiz Carlos Urso 
e Ana Maria Mondini celebrarão 50 
anos de casados neste sábado, 11 de 
setembro, junto dos filhos Luiz Al-
fredo e Giovana, dos netos Giovanni, 
Luca e Victor, do genro Wagner e da 
nora Valdirene. Felicitações pelas Bo-
das de Ouro!

Em Tietê, Francisco Biscaro Filho 
(Toco) e Maria Aparecida Cardia Bis-
caro (Cida)  completarão 50 anos de 
casamento neste sábado, 11 de se-
tembro, ao lado dos filhos Marcos, 
Márcio e Marilce, dos netos Pedro e 
Marina e família. Seguem os parabéns 
pelas Bodas de Ouro!

Em Tietê, Luzia Pizzol e Angelo 
Pizzol Junior comemorarão 34 anos 
de amor e cumplicidade neste do-
mingo, 12 de setembro, e festejarão a 
data com as filhas Laura e Larissa, os 
netos Lucas, Fábio e Letícia e familia-
res. Recebam os parabéns do Nossa 
Folha pelas Bodas de Espodumênio!

Em Tietê, Ana Carolina Fabri Olyn-
tho e Eduardo Olyntho (Duda) brin-
darão 24 anos de matrimônio neste 
domingo, 12 de setembro, e festeja-
rão com os filhos Felipe e Marina e 
família. 

O Nossa Folha cumprimenta o ca-
sal pelas Bodas de Madrepérola!

Em Tietê, Keila Baccili Mazzer e 
Paulo Corradi Mazzer festejarão 23 
anos de união neste domingo, 12 de 
setembro, na companhia dos filhos 
Carolina e João Paulo e familiares. 

Os amigos do jornal Nossa Folha 
enviam as felicitações pelas Bodas de 
Andaluzita!

Em Cerquilho, José Massuia e Ra-
faela Gaiotto Albino Massuia celebra-
rão 18 anos de casados neste domin-
go, 12 de setembro, junto dos filhos 
Pedro e Mariana e família.

Recebam do jornal Nossa Folha 
os cumprimentos pelas Bodas de 
Quartzo Rutilado!

Em Cerquilho, Diego Alberto Ro-
drigues e Adriana dos Santos Rodri-
gues completarão 13 anos de casa-
mento na segunda, 13 de setembro, 
na companhia da filha Ana Laura e 
familiares.

Seguem do Nossa Folha os para-
béns pelas Bodas de Ágata!

Em Tietê, Jonas Sutilo Floriam e 
Vilma Rossiti Floriam comemorarão 
58 anos de amor e cumplicidade na 
terça, 14 de setembro, e festejarão a 
data com os filhos Marcelo, Marlon e 
Vânia, a nora Selma e os netos Isabe-
la, Luísa e Felipe. Recebam os para-
béns pelas Bodas de Lápis Lazuli!

Em Cerquilho, Denis Casagrande e 
Camila Barros brindarão dois anos de 
matrimônio na terça, 14 de setembro, 
e festejarão com o filho Thomás e os 
familiares.

O jornal Nossa Folha cumprimen-
ta o casal pelas Bodas de Topázio 
Azul!

Em Tietê, Ludmila Batistuzo Palu-
deto e Márcio Bonadia de Souza  fes-
tejarão 15 anos de união na quinta, 
16 de setembro, junto do filho Murilo 
e da família. 

Os amigos do jornal Nossa Folha 
enviam as felicitações pelas Bodas de 
Água Marinha!

Em Tietê, Terezinha Tomazella 
Tezotto e Roberto Paludetto Tezotto 
(Berto) celebrarão 54 anos de casa-
dos na quinta, 16 de setembro, junto 
dos filhos Cláudio e Sandra, da nora 
Cássia e do neto Lucas. Recebam do 
jornal Nossa Folha os cumprimentos 
pelas Bodas de Opala de Fogo!

Em Tietê, Leandro Pessatto Ber-
tola e Raquel Trevisano Bertola com-
pletarão quatro anos de casamento 
na quinta, 16 de setembro, na com-
panhia da filha Alice e dos familiares. 

Seguem do jornal Nossa Folha os 
parabéns pelas Bodas de Cristal de 
Rocha!
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Tuka Sports inaugura modernas instalações
EM TIETÊ

Os proprietários Aguinaldo, Sirlei e Flávia Scudeler Silva apresentaram o novo prédio, localizado na rua Tenente Gelás, no Centro da cidade

No ano em que os tradicio-
nais comerciantes de Cerqui-
lho, Aguinaldo da Silva e Sir-
lei Scudeler Silva celebram 35 
anos da Tuka Calçados, eles 
inauguraram as novas instala-
ções da Tuka Sports na quarta, 
8 de setembro, em Tietê.

Em um prédio de 611 m2 
de loja, há um ambiente mo-
derno, projetado com total 
conforto pelo engenheiro Au-
gusto Gaiotto e pela arquiteta 
Patrícia Sanchez-Malo, além de 
possuir design de interiores e 
fachada da SPV Soluções para 
Varejo. Fruto da determinação, 
da visão, do protagonismo e 
da perseverança de um casal, 
que tem na filha Flavia Scude-
ler Silva a continuidade dos 
negócios, Aguinaldo e Sirlei 
mais uma vez inovam.

Instalada em Tietê desde 
2005, a Tuka Sports nasceu 
com o objetivo de atender o 
público da “Cidade Jardim”, 
que ia a Cerquilho fazer suas 
compras. Com toda determi-
nação e capacidade para os 
negócios, assim como a tradi-
ção familiar que traz a marca, 
Aguinaldo e Sirlei, além de co-
mercializar os melhores pro-
dutos, com este novo prédio 
geraram dezenas de emprego. 

Para quem ainda não teve  
a oportunidade de conhecer 
as novas instalações da Tuka 
Sports, a loja está instalada 
na rua Tenente Gelás, 635, no 
Centro. O atendimento ocorre 
de segunda a sexta, das 8h30 
às 18 horas, e, aos sábados, 
das 8h30 às 16 horas.

Sob a gerência de Lucas 
de Almeida, a Tuka Sports 
trabalha com artigos espor-
tivos para prática de futebol, 
vôlei, ciclismo, natação, entre 
outras modalidades. Entre as 
principais marcas estão Nike, 
Adidas, Kipling, Asics, Mizu-
no, Skechers, Olympikus, Fila, 
Converse, Crocs, New Balance 
e Puma. O WhatsApp da loja é 
o (15)99642-0752.
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