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ENFRENTAMENTO - Em caráter emergencial, na quarta, 9 de junho, foi aprovado na Câmara de Tietê o repasse do Poder Executivo, 
no valor de R$3,2 milhões, para uso exclusivo aos pacientes atendidos na ala da covid-19. Na oportunidade, representantes do hospi-
tal tieteense alertaram que, se a pandemia continuar a castigar a população, poderá haver um aumento de 50% nas despesas mensais 
da entidade que, atualmente, já chegam a R$600 mil.                                                                                                                              Página 3
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A Polícia Civil de Tietê in-
formou na tarde da terça, 8 de 
junho, que identificou os auto-
res do assassinato do ajudante 
geral J. P., de 43 anos, em 1º de 
maio deste ano, em área rural 
do bairro São José.
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Um morador de Tietê foi 
preso em flagrante na terça, 8 
de junho, depois que a Polícia 
Militar flagrou um tatu conge-
lado, seis pássaros silvestres, 
arma de caça e porções de dro-
ga na casa do acusado. 
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Em Tietê, nesta sexta, 11 
de junho, serão vacinados com 
a segunda dose da vacina de 
imunização contra a covid-19 
os cidadãos agendados, assim 
como os profissionais da Edu-
cação, acima dos 45 anos, em 
primeira dose.
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A Associação Comercial e 
Empresarial de Tietê (Acet) in-
formou que neste sábado, 12 
de junho, em virtude do Dia 
dos Namorados, o comércio 
da cidade funcionará até às 18 
horas.
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Liberados mais de R$3 mi à Santa Casa
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Bicadinhas da semana 

Que mundo é este?

PARA ENCERRAR

Assistimos, dia a dia, estarrecidos, notícias trágicas de atitu-
des de pessoas que não contêm seus impulsos hostis e agres-
sivos. Por que tanta violência e falta de educação e de amor 
pelo próximo? Por que a mente humana anda se distanciando 
de Deus, assim? Por que os seres humanos estão cada vez mais 
desenvolvendo seus aspectos mais selvagens? Não existe mais 
respeito mútuo entre as pessoas e, até por “diversão”, podemos 
ser vítimas de pessoas que não têm o menor sentimento de pie-
dade pelo semelhante.

O que é isso, meu Deus? Vemos, há algum tempo, uma ma-
neira irracional e imatura de resolver problemas. Daí surge uma 
pergunta: qual o valor da vida? Infelizmente, alguns indivíduos, 
com a maior naturalidade, têm feito com que pessoas vivam 
sofrimentos incalculáveis, além das consequências amplas que 
eles geram pelo resto de suas vidas. Dores que nem o tempo 
nem a memória apagam.

O momento tem mostrado e pede muito! Sejamos seres que 
semeiam apenas o bem. Quando nossas dores forem um grande 
incômodo ou um golpe ao nosso narcisismo ferido, busquemos 
ajuda, tratamento e formas de deter nossos impulsos mais pri-
mitivos, antes que outros sintam sofrimento pior que o nosso, 
por não suportarmos ser contrariados em nosso egoísmo e nos-
sa mente insana.

Na verdade, a violência já superou o tolerado! Estudiosos, 
pesquisadores, a sociedade em geral e as autoridades em geral, 
todos nós precisamos nos mexer para prevenção e repressão 
no controle dessa violência. Precisamos saber exigir e também 
colaborar. 

Logo, diante dessa realidade, não há dúvida: Deus é a nos-
sa grande companhia. Ele não nos livra das dificuldades, mas 
nos dá meios de enfrentá-las. Não faz tudo por nós, mas nunca 
nos deixa sozinhos. Não nos decepciona, nos compreende e nos 
ama como somos. Deus é nosso amigo e só quer o nosso bem. 
Sua presença nos garante a força, a coragem e o discernimen-
to para saber quando recuar ou avançar e, se falharem nossos 
meios humanos, suas mãos estarão sempre prontas.

Quantas vezes já não fomos carregados no colo para sair do 
atoleiro em que nos metemos com frequência? Quantas vezes 
já não sentimos sua presença amiga diante das dificuldades? 
Quantas vezes Ele não nos tirou da beira dos abismos? Como 
Deus é amor, Ele preenche o coração das pessoas com valores e 
virtudes que se refletem em seus comportamentos. 

Por isso, confie Nele, mas também some forças! Quando se 
somam ideias, conhecimento humano, saber pelo bem, soma-
-se qualquer coisa que seja e, assim, impossibilita-se a violên-
cia, a guerra e toda forma de agressões, além de favorecer a 
construção de uma cultura de paz. Esses valores, presentes na 
palavra de Deus, são os que impossibilitam qualquer forma de 
violência. Mesmo porque, se há violência, é por falta da vivên-
cia desses valores. Lembre-se: não se pode justificar a violência 
evocando Deus.

“Não espere que tudo esteja certo! Entenda, nunca vai es-
tar perfeito. Sempre haverão desafios, obstáculos e condições 
imperfeitas. E daí? Comece agora! A cada passo que der, você 
vai ficar forte e mais forte, mais e mais habilidoso, mais e mais 
autoconfiante, e mais e mais bem-sucedido” -  autor Mark Victor 
Hansen.

VÍNCULOS AFETIVOS As borboletas do jardim descobriram 
que, no fim de semana, o professor Guto Pires esteve no Santu-
ário de Pirapora do Bom Jesus, para pedir proteção e agradecer 
pelas graças recebidas e, na oportunidade, reencontrou o padre 
José Vilas Boas, missionário redentorista, que mandou lembran-
ças para a comunidade católica de Tietê, principalmente para Ri-
cardo Pupato, que o chamava de Chaves/Catatau.

PÉROLAS As más línguas recordaram as melhores “pérolas” 
postadas nas redes sociais por Paulinho Marteline. Uma delas é: 
“Abrir a geladeira 15 vezes na noite não vai fazer com que apa-
reça algo gostoso dentro dela”. Outra “pérola” de Paulinho foi 
esta: “Dinheiro poderia ser igual a problema, ou seja, aparecer do 
nada”. Tiveram, ainda, estas aqui: “Quando o ódio falar mais alto, 
fique surdo”. Também teve outra: “O mundo é gigante para quem 
pensa pequeno”. Depois destas frases, Paulinho bem que poderia 
escrever um livro de autoajuda. Com certeza, seria best-seller!

GAROTO FITNESS Os fofoqueiros de plantão souberam que 
Rodrigo Almeida (MC Colchão) está “desaparecido” em razão de 
ter intensificado a malhação e a corrida de rua, além de estar 
trabalhando seu cardápio alimentar para concorrer ao Concurso 
Garoto Fitness 2022. Será que agora vai?

CONSULTORIA Os fofoqueiros de plantão souberam que 
Édie “Salim” Honório, o homem mais econômico da rua Professor 
Francisco Assis Madeira, vai prestar consultoria financeira para 
quem estiver a fim de economizar no dia a dia. Aliás, segundo os 
fofoqueiros, suas ideias de economia são geniais e práticas. Será 
mesmo?

IBOPE Espalharam pela city que Ademir Modanesi, ex-ge-
rente da Cybelar, famoso corintiano e considerado o Homem 
Ibope de Tietê, tem estado todo quietinho nesta pandemia de 
covid-19. Os amigos do Nossa Folha sentem sua falta, mas 
gostam quando o veem em suas caminhadas!

SEM ARRAIÁ As borboletas do jardim contaram que Rosa 
Pessatto está triste porque, neste ano, não poderá ser a noiva 
de alguma festa junina da city. Na verdade, há quem diga que 
Rosa tem muitas histórias memoráveis dos seus inesquecíveis 
“arraiás” para contar. 

LEITORES ASSÍDUOS Em Cerquilho, espalharam pela city 
que Marco “Pelé” é leitor assíduo do jornal Nossa Folha, princi-
palmente da coluna Bicadinhas da Semana, assim como Arthur 
Gayotto e João Pescantini. Este semanário agradece o apoio de 
todos!

CASAMENTEIRO Como tradicionalmente faz todo 13 de ju-
nho, Dia de Santo Antonio, será que Ricardo “Bial” Pupato vai pas-
sar na redação do jornal e presentear Damana Rodrigues (Nossa 
Folha) com os pães abençoados para ver se ela desencalha? 

COVER Depois do sucesso de ser comparado com o ator 
Tarciso Meira, Pizombo agora está sendo confundido como co-
ver do apresentador Pedro Bial. Há quem diga que Pizombo pas-
sou a ser o galã da terceira idade de Tietê.

CALORENTO As borboletas do jardim contaram que Bene 
(ex-Volks) ainda está em clima de Verão. Tudo porque o frio 
pode estar intenso, mas Bene está de camiseta, bermuda e chi-
nelo. Qual o segredo de Bene para não sentir frio?

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

LIVE 1 Hoje, 11 de junho, 
a partir das 20 horas, pelo per-
fil @damanarodrigues no Ins-
tagram, a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, fará uma 
live com a musicista e violinis-
ta Franciany de Lima, formada  
em Pedagogia com especia-
lização em Psicopedagogia e 
em Educação Musical, além 
de Mestrado em Distúrbios 
da Comunicação Humana. Na 
ocasião, Fran, como é conheci-
da em Tatuí, falará sobre sua 
trajetória e seus projetos com 
os músicos da Orquestra Sin-
fônica de São Paulo, sobre a 
experiência de cuidar do filho 
de 10 anos, que possui defici-
ência auditiva bilateral e, hoje, 
consegue ouvir os sons, assim 
como falará do poder transfor-
mador da música.

ALMOÇO Neste domingo, 
13 de junho, o Rotary Club de 
Cerquilho realiza um almo-
ço beneficente, em formato 
drive-thru e delivery, em prol 
do projeto End Polio Now que 
visa acabar com a poliomielite 
no mundo. Os ingressos para 
o almoço com strogonoff de 
frango, arroz e batata palha 
custam R$20 e são vendidos 
antecipadamente. Os interes-
sados devem enviar uma men-
sagem para (15)99765-0567.

CURSO ONLINE Em Cer-
quilho, o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) abriu inscri-
ções para o curso online Vaci-
ne seu Negócio, que abordará 
o planejamento em tempos 
de crise e opções de crédito 
para negócios. Na segunda, 14 
de junho, das 18 às 22 horas, 
haverá o primeiro encontro. 
As inscrições podem ser feitas 
pelos telefones (15)3284-4506 
ou 3384-5652 ou na unida-
de instalada na rua Duque de 
Caxias, 100,  no Jd. Esplanada.

LIVE 2 Na segunda, 14 de 
junho, às 20 horas, a cerqui-
lhense Eloá Cristina Santos, 
que é bombeiro civil e instru-
tora de armamento e tiro au-
torizada, entrará em uma live 

com a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, no @da-
manarodrigues no Instagram. 
Neste bate-papo ao vivo, a 
profissional explicará como se 
tornou uma atiradora e como é 
o seu dia a dia. Também falará 
sobre a procura do público fe-
minino em aulas de armamen-
to e tiro como esporte e defesa 
pessoal.

LIVE 3 O psiquiatra André 
Costa chega para uma live com 
a jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Dama-
na Rodrigues, na quarta, 16 
de junho, às 20 horas, no @
damanarodrigues no Insta-
gram. Ao vivo, o médico ana-
lisará o impacto da pandemia 
da covid-19 em relação ao es-
gotamento mental da popula-
ção. Também falará sobre as 
sequelas identificadas em pa-
cientes recuperados da covid, 
como dificuldade de atenção e 
perda de memória.

EM CERQUILHO A comuni-
dade Nossa Senhora Aparecida 
adotará o sistema drive-thru 
para a festa junina deste ano. 
O evento ocorrerá na sexta, 18 
de junho, às 19h30 em fren-
te a paróquia, localizada na 
rua Francisco Grechi, s/nº, no 
bairro Parque das Árvores, em 
Cerquilho. No cardápio, haverá 
churrasco, cuscuz, pastel, ar-
roz doce, canjica, pé de moça 
vinho quente e quentão. Vale 
reforçar que o uso de másca-
ras para retirada é obrigatório.

DOAÇÕES Com o objetivo 
de arrecadar fundos para ma-
nutenção da entidade, a Casa 
da Criança e do Adolescente 
de Cerquilho solicita à popu-
lação e aos proprietários de 
lojas e confecções a doação 
de peças em bom estado para 
serem vendidas no bazar soli-
dário no sábado, 10 de julho, 
em horário a ser divulgado. As 
doações podem ser entregues 
na avenida Antônio Souto, 
755, no Jardim Itália, próximo 
ao Ginásio “Mário Pilon”. O te-
lefone para mais informações 
é o (15)3284-1952.

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE

SÁBADO: 11 de junho
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: (1ª Eucaristia) às 19 ho-
ras.

DOMINGO: 12 de junho
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19 horas.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 

MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado às 
19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.

NAS COMUNIDADES

SANTA TERESINHA: sábado às 16 e às 19 horas. Do-
mingo às 7h30, 10 e 19 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
SANTO ANTONIO (ZAMBIANCO): domingo às 10 horas 
(1 Eucaristia)
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
Todas as igrejas estão com capacidade permitida de 40%.
Porém, atingindo a capacidade permitida, a entrada é in-
terrompida.

CIRURGIÕES - 
DENTISTAS

INDICADOR 
PROFISSIONAL



Secretário anuncia instalação e troca de placas

TRÂNSITO 

Acompanhando os traba-
lhos da sinalização de solo 
no bairro Jardim Bonanza, em 
Tietê, na quarta, 9 de junho, 
o secretário municipal de Se-
gurança e Trânsito, Nilson 
Bertola, relatou que, seguindo 
orientação do prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB), têm sido reali-
zadas ações que contemplam 
a sinalização de solo e a subs-
tituição e instalação de placas 
em novos pontos da cidade.

De acordo com a pasta, as 
equipes responsáveis pelos 
serviços de sinalização hori-
zontal, estão atuando, rotinei-

ramente, na manutenção ou 
pintura em novos lugares, as-
sim como na substituição das 
placas de trânsito, inclusive 
nas estradas municipais.

“Em 2020, substituímos e 
implantamos mais de 300 pla-
cas de sinalização. Neste ano, 
até agora, já são 200 placas”, 
declarou o secretário.

Outra inovação anuncia-
da pela Secretaria Municipal 
de Trânsito e Segurança para 
colaborar na consolidação da 
campanha “Tietê Cidade Se-
gura e Trânsito Tranquilo” foi 
desenvolver o projeto de con-

fecção dos blocos de concreto, 
conhecido também por barrei-
ra de concreto, e colocá-lo em 
prática. Iniciativa conta com a 
colaboração dos funcionários 
públicos Angelo Benedito Apa-
recido Azoli (Departamento de 
Defesa Civil), Alessandro Alves 
do Amaral (Corregedoria da 
Guarda Municipal) e José Car-
los Beloto Ciconelo (Secretaria 
de Serviços), 

“Temos, agora, a indepen-
dência de fabricarmos as pró-
prias barreiras de concreto, 
com menor investimento e 
melhor qualidade, para insta-

lá-las em locais que necessi-
tam de maior contenção, para 
a preservação da segurança do 
pedestre e do condutor de veí-
culo”, destacou Nilson Bertola.

O secretário municipal en-
fatizou, ainda, a responsabi-
lidade que possui e que com-
partilha com sua equipe de 
funcionários para alcançar a 
meta do prefeito Vlamir San-
dei, o qual zela pela qualidade 
de vida da população e busca  
melhorias nos índices de Segu-
rança Pública e na qualidade 
do trânsito do município de 
Tietê.

Estrada rural do bairro Costa 
Rica recebe melhorias

SERVIÇOS

A Secretaria Municipal de 
Serviços anunciou que está 
concluindo os trabalhos de re-
vitalização da estrada rural do 
bairro Costa Rica, seguindo a 
previsão de execução da refor-
ma e manutenção da malha vi-
ária de terra, que compõe qua-
se 600 quilômetros de estrada 
rural no município.

O secretário da pasta Luis 
Gonzaga Carniel informou que 
os profissionais responsáveis 
pela ação nas estradas rurais 
têm atuado com os maquiná-

rios considerando a completa 
execução dos serviços, ou seja, 
somente ao completar uma 
região seguem para a próxima 
área. 

“Esta é uma determinação 
geral do prefeito Vlamir San-
dei (PSDB), que sempre cobra 
boas condições aos acessos 
para as propriedades da área 
rural, facilitando assim o esco-
amento da produção agrope-
cuária, que engrandece o mu-
nicípio”, reforçou o secretário 
municipal.

Vinícios Morás sugere 
programa de apoio digital

EM CERQUILHO

Na sessão ordinária do 
Poder Legislativo da segunda, 
7 de junho, os vereadores Vi-
nícios Morás (Republicanos) e 
Simone Feher Bellucci (PSDB) 
indicaram ao Poder Executivo 
Municipal que estude e imple-
mente, com urgência, um pro-
grama de apoio digital junto 
aos alunos da Rede Municipal 
de Ensino que não detém de 
acesso à internet.

Tal indicação se fez neces-
sária considerando que, no 
ofício 195/2021 enviado pelo 
Executivo Municipal à Câmara, 
a Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura apontou que 
725 alunos não têm acesso ao 
ensino remoto digital. O que 
provocará prejuízo na apren-
dizagem destas crianças.

Na mesma sessão, Viní-
cios Morás (Republicanos), 
Simone Feher Bellucci (PSDB) 
e Daniele Peev (Republicanos) 
requereram ao Executivo Mu-
nicipal que contrate, por meio 
de dispensa de licitação, de 
forma urgente e emergencial, 
serviços médicos especializa-
dos, incluindo exames e pro-
cedimentos, para a Policlínica 
Municipal.

Tal indicação se faz ne-
cessária para atendimento da 
população que necessita, de 

forma urgente, dos referidos 
serviços, cessados desde janei-
ro deste ano.

Vinícios Morás também in-
dicou ao prefeito Aldo Sanson 
(PSDB), que por meio da Secre-
taria Municipal de Educação, 
autorize a implementação de 
aulas ao vivo, na modalidade 
virtual, por transmissões em 
Facebook e Youtube, para toda 
a Rede Municipal, de forma 
uniforme.

Tal indicação se faz neces-
sária tendo em vista a neces-
sidade de um trabalho mais 
aproximado entre a parte pe-
dagógica e os alunos que estão 
em casa. “Dada que a explica-
ção de matérias e conteúdos 
pedagógicos não é atribuição 
dos pais, a Rede Municipal de 
Ensino poderia alinhar estas 
aulas, assim como é feito em 
outros inúmeros municípios 
do País”, destacou o edil.

Por fim, na companhia dos 
vereadores Cleiton Scudeler 
(Cidadania), Fulvio Amaral 
(PSDB) e Mauro Frare (PSDB), 
Vinícios Morás indicou ao Po-
der Executivo, que estude a 
possibilidade de implantar 
no bairro Vila Estiva, em Cer-
quilho, o Projeto “Areninha”, 
vinculado à Secretaria de Es-
portes do Estado de São Paulo.

Liberados mais de R$3 milhões para 
atendimento de pacientes com covid-19

TIETÊ

O prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB), o presidente da Santa 
Casa de Misericórdia de Tietê, 
dr. Pedro Souza Campos Neto, 
o secretário de Saúde e Medici-
na Preventiva, José Paulo Mar-
com, e integrantes do Comitê 
de Enfrentamento da covid-19 
estiveram reunidos na terça, 8 
de junho, para tratarem com 
o secretário de Finanças, Ever-
ton Ricardo de Almeida Mi-
guel, da liberação de recursos 
para atender o enfrentamento 
ao novo coronavírus. 

Encerrada a reunião emer-
gencial, o prefeito solicitou a 
elaboração do Projeto de Lei 
30/2021, com pedido de apre-
ciação e votação ao Poder Le-
gislativo, em caráter urgente.A 
justificativa do Poder Executi-
vo apontou o interesse do mu-
nicípio perante à Saúde Públi-
ca e a necessidade de manter 
a parceria com a Santa Casa, 
único hospital da cidade, nes-
te momento que requer mais 
recursos financeiros para dar 
continuidade ao atendimento 
prestado no enfrentamento da 
covid-19. 

Após análise financeira, o 
valor autorizado pelo prefeito 
para repasse à Santa Casa foi 
de R$3,2 milhões provenientes 
de recursos próprios do mu-
nicípio para uso exclusivo às 
vítimas da covid-19. Ainda em 
sua justificativa, Sandei desta-
cou o crescente aumento da 
demanda de casos positivos, 
que precisam de assistência 
médica na ala de covid-19.

Em razão disso, houve uma 
sessão extraordinária na Câ-
mara de Tietê, na quarta, 9 de 
junho, ficando autorizada a li-
beração de R$3,2 milhões para 
o enfrentamento da doença. 
Na oportunidade, estiveram 
presentes dr Pedro e o diretor 
superintendente Pedro Ogeda.

O Observatório da Câmara, 
por meio do ex-vereador Beto 
Rodrigues, acompanhou a re-
ferida sessão extraordinária e 
pontuou as informações em 
relação ao aumento na ocupa-
ção dos leitos de covid-19.

Na oportunidade, o primei-
ro a usar a palavra foi dr. Pe-
dro. Ele explicou que, durante 
2020, a Santa Casa manteve 
12 leitos para atendimento de 
pacientes infectados, com taxa 
de ocupação média de 50%. Já 
em 2021, com o agravamento 
da pandemia, os leitos dispo-
níveis para pacientes com co-
vid-19 passaram de 12 para 
28, sendo que, na quarta, data 
da sessão, 23 leitos estavam 
ocupados. Na sequência, tam-
bém falou dos pacientes intu-
bados e ressaltou que, naquela 
data, eram cinco, estando to-
dos anestesiados e mantidos 
em ventilação mecânica. 

Ainda de acordo com o pre-
sidente da entidade, o paciente 
intubado requer transferência 
imediata para alguma Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) 
devido à gravidade do quadro. 

No entanto, reforçou que as 
vagas de UTI na região estão 
escassas e há enorme dificul-
dade de transferência dos pa-
cientes, pontuando que a últi-
ma vaga livre de UTI havia sido 
conseguida em 25 de maio.

Ainda de acordo com o Ob-
servatório da Câmara, os ven-
tiladores mecânicos também 
foram assunto para dr. Pedro, 
que afirmou que a Santa Casa 
possui seis deles para atender 
adultos e um para uso pediá-
trico. Ou seja, com cinco pa-
cientes intubados, o hospital 
estava praticamente no limite 
da sua capacidade. Em outras 
palavras, se na terça passada 
dois dos 23 pacientes interna-
dos na Santa Casa passassem 
a necessitar de respiração me-
cânica, o hospital só poderia 
atender um deles. 

Após as palavras do presi-
dente da entidade, o superin-
tendente  Pedro Ogeda abor-
dou a situação financeira do 
hospital e destacou o aumen-
to exponencial das despesas 
em razão do agravamento da 
pandemia. Disse, ainda, que os 

atendimentos a pacientes com 
síndrome gripal eram em tor-
no de 18 por dia no ano pas-
sado e, em 2021, chegaram a 
picos diários de 65. Já o núme-
ro de leitos dobrou, passando 
de 12 para 25, o que gerou im-
pacto financeiro nas despesas, 
havendo assim o aumento no 
número de profissionais médi-
cos, enfermeiros, assim como 
em despesas com remédios.

Ogeda explicou, ainda, que 
a Santa Casa passou 2020 se 
mantendo com as verbas fede-
rais, especialmente destinadas 
para o enfrentamento da pan-
demia, além dos rearranjos 
internos no orçamento. Mas, 
de acordo com cronograma fi-
nanceiro, 2021 tem sido muito 
desafiador, pois os repasses 
federais não chegaram. Ogeda 
também revelou que, em 2020, 
as despesas mensais com a 
pandemia correspondiam a 
R$400 mil e foi essa a base do 
pedido elaborado ao prefeito 
no último mês de abril.

Assim, a Santa Casa solici-
tou ao Poder Executivo o valor 
de R$3,2 milhões como forma 
de se organizar financeiramen-
te para os próximos meses de 
2021. Porém, Ogeda deixou 
claro que, se a pandemia con-
tinuar a castigar a população, 
o superintendente prevê um 
aumento de 50% nas despe-
sas mensais, que, atualmente 
já estão em R$600 mil. Neste 
caso, a verba transferida pela 
Prefeitura seria suficiente para 
apenas cinco dos oitos meses.

O Observatório da Câmara 
acredita que, neste momen-
to crítico, a Prefeitura de Tie-
tê, que agiu corretamente ao 
prestar socorro financeiro à 
Santa Casa, precisa agora ficar 
atenta à evolução da pandemia 
para evitar o colapso no aten-
dimento. 

Homem acaba preso por 
crime ambiental em Tietê

OCORRÊNCIA

Um morador de Tietê ter-
minou preso em flagrante na 
terça, 8 de junho, depois que a 
Polícia Militar (PM) flagrou um 
tatu congelado, seis pássaros 
silvestres em cativeiro, uma 
arma de caça e porções de ma-
conha na casa do acusado. 

De acordo com a PM, a 
equipe foi até o bairro São 
Guilherme depois de uma de-
núncia e encontrou o suspeito 
em frente à residência. O pro-
prietário autorizou a entrada 
dos policiais na casa e acom-
panhou a busca. 

Durante a vistoria, a PM lo-
calizou um tatu (abatido con-
gelado em um alçapão) dentro 
da geladeira e seis pássaros 
silvestres, além de cinco caná-
rios-da-terra e um bigodinho, 
mantidos em gaiolas.

Além disso, a PM apreen-

deu, no banheiro da casa, uma 
caixa contendo um kit de car-
regamento de munições, car-
tuchos, uma arma artesanal de 
caça, duas tarrafas de pesca e, 
ainda, porções de maconha.

O acusado foi levado à De-
legacia de Tietê e preso em 
flagrante por crime ambiental, 
posse de arma de fogo e porte 
de drogas. A Polícia Ambiental 
esteve no local e elaborou mul-
tas por matar animal silvestre 
e pela manutenção em cativei-
ro, no valor de R$7 mil. 

Os pássaros apreendidos 
foram entregues à equipe da 
PM Ambiental e devolvidos à 
natureza. As gaiolas, o alçapão 
e o tatu abatido acabaram in-
cinerados. Já o homem pagou 
fiança de R$1,1 mil e respon-
derá em liberdade pelos cri-
mes apontados. 
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A Polícia Civil de Tietê in-
formou ao jornal Nossa Folha 
na tarde da terça, 8 de junho, 
que identificou os autores do 
assassinato do ajudante ge-
ral J. P., de 43 anos, em 1º de 
maio deste ano, em área rural 
do bairro São José.

Segundo o delegado Wesl-
ley Almeida Cirineu, respon-
sável pelas investigações do 
inquérito policial, na data in-
dicada a Polícia Militar (PM) 
recebeu uma denúncia de 
que havia um cadáver na rua 
Sebastião Pizol. Em seguida, 
familiares da vítima compare-
ceram ao plantão da Delegacia 
de Polícia de Tietê informando 
que J. P. encontrava-se desa-
parecido desde o dia anterior, 
depois de sair do trabalho. 

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência (B.O.), ao não 
voltar para a casa e sem qual-
quer comunicação depois da 
mensagem, os familiares pas-
saram a procurá-lo pela cidade 
até que chegou a informação 
da localização do corpo. A pe-
rícia esteve no local que o ca-
dáver foi localizado.

Segundo concluiu a Polícia 
Civil de Tietê, por meio do de-
legado Weslley Almeida Ciri-
neu, após uma intensa inves-
tigação, dois indivíduos foram 
identificados e são apontados 
como os assassinos de J. P., 
executado com dois tiros, sen-
do um deles no rosto e outro 
no tórax. 

Ainda conforme consta no 
B.O., após matarem a vítima, 
os criminosos subtraíram seu 
aparelho celular e levaram sua 
motocicleta.

Até o momento, os acusa-
dos seguem foragidos, embora 
já se tenha o pedido de prisão 
preventiva decretado pela Po-
lícia Civil de Tietê, que não re-
velou o motivo da execução da 
vítima. Vale ressaltar que um 
dos autores deste homicídio é 
acusado de praticar outro ho-
micídio no Estado de Pernam-
buco no ano de 2014.

“Assim que forem presos, 
os criminosos serão submeti-
dos ao Tribunal do Júri, com 
atuação do Ministério Público, 
defesa, juiz e jurados”, decla-
rou o delegado de Tietê.

Segundo o delegado Weslley Almeida Cirineu, dois indivíduos são apontados como os assassinos de J. P., executado com dois tiros

Polícia Civil identifica autores de assassinato
INVESTIGAÇÃO

A perícia da Polícia Civil esteve no bairro São José,
local que o cadáver foi localizado

Além da multa, o indivíduo também responderá por 
posse de arma de fogo e porte de drogas

Divulgação Polícia Civil

Divulgação PM

Adriano Bocão

Prefeitura precisa estar atenta à evolução da pandemia 
para evitar o colapso no atendimento da Santa Casa
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filhos Giani, Janaina, Geovani Aparecido e Joaquim, além dos 
demais familiares.

Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação 
dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.
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manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram aos funerais.
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MARCELO DE OLIVEIRA
Faleceu em São Paulo, em 25 de maio, Marcelo de Oliveira 

aos 49 anos. Falecido era divorciado de Adriana Naufal Argona 
deixou a filha Tainá, além dos demais familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden de Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.

ELZA RETOMO NASCIMENTO
Faleceu em Araraquara, em 2 de junho, Elza Retomo Nasci-

mento aos 74 anos. Falecida era casada com José Carlos Nasci-
mento e deixou os filhos Francisco Carlos, Antonio Jorge e Sel-
ma Maria, além dos demais familiares.

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

MARIA NEUZA DOS SANTOS
Faleceu em Tietê, em 2 de junho, Maria Neuza dos Santos aos 

64 anos. Falecida era casada com Alderico Barbosa Assunção e 
deixou os filhos Lidiomar (in memoriam), Gilmar, Lucimar, Rose-
mara, Rogério, Rosangela e Beatriz, além dos demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e, 
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden de 
Tietê, sendo sepultado em jazigo da família. 

RAQUEL GOMES LEAL
Faleceu em Pereiras, em 3 de junho, Raquel Gomes Leal aos 

78 anos. Falecida vivia em união estável com Manoel Antonio de 
Carvalho e deixou os filhos Antonio, Maria, Rosemar, Rosangela 
e Aldilanes, além dos demais familiares.

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

FABIANO CAMPOS LEMOS
Faleceu em Sorocaba, em 3 de junho, Fabiano Campos Le-

mos aos 38 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerqui-

lho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Muni-
cipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família. 

LUÍS FERNANDO DE LIMA
Faleceu em Cerquilho, em 3 de junho, Luís Fernando de Lima 

aos 39 anos. Falecido era divorciado e deixou a filha Isabela, 
além dos demais familiares.

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

BENJAMIN ANTONIO BRIZOTTI
Faleceu em Piracicaba, em 4 de junho, Benjamin Antonio Bri-

zotti aos 69 anos.
Falecido era casado com a Maria Inez Formigoni Brizotti e 

deixou os filhos Fábio Luiz, Flávio Luiz e Fernando Luiz, além 
dos demais familiares.

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

MARCIO RICARDO MENDES
Faleceu em Lins, em 4 de junho, Marcio Ricardo Mendes aos 

64 anos. 
Falecido era divorciado e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula da cidade de 

Conchas e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Munici-
pal de Conchas, sendo sepultado em jazigo da família. 

ANTONIO SOARES RUAS
Faleceu em Cerquilho, em 4 de junho, Antonio Soares Ruas 

aos 59 anos. Falecido vivia em união estável com Ednalva Car-
neiro de Oliveira e deixou os filhos Antonio, Lais, Tais, Michel e 
Daniel, além dos demais familiares.

Seu corpo dirigiu-se para o Cemitério Municipal de Américo 
Brasiliense, sendo sepultado em jazigo da família.

ANGELO FERRARI
Faleceu em Osasco, em 4 de junho, Angelo Ferrari aos 68 

anos. Falecido era casado com Zumira de Camargo Ferrari e 
deixou os filhos Luiz Antonio, Valdinéia e Vanderlei, além dos 
demais familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

ALAN SIMANTOB
Faleceu em Itaim, em 2 de junho, Alan Simantob aos 42 

anos. Falecido era casado com Thais Martinez Simantob e dei-
xou demais familiares. 

Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação 
dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Édem, sendo sepultado em 
jazigo da família.

ELIDIA GRANDO BATTISTELLA
Faleceu em Cerquilho, em 5 de junho, Elidia Grando Battis-

tella aos 100 anos. Falecida era viúva de Giacomo Battistella e 
deixou os filhos Santina, Domingos, Maria de Lurdes e Helena 
Aparecida, além dos demais familiares.

Seu corpo foi velado no Paf Baccili Cerquilho e, após reco-
mendação dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerqui-
lho, sendo sepultado em jazigo da família.

EDSON APARECIDO GONZAGA 
Faleceu em Tietê, em 5 de junho, Edson Aparecido Gonza-

ga aos 45 anos. Falecido era casado com Selma Leite da Silva 
Gonzaga e deixou os filhos Daniele Sthefani e Gabriele Cristi-
na, além dos demais familiares.

Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação 
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado 
em jazigo da família.

MAURICIO MARTINS
Faleceu em Sorocaba, em 5 de junho, Mauricio Martins aos 

47 anos. Falecida era viúvo e deixou os filhos Tiago, Isabella, 
Felipe e Henrique, além dos demais familiares.

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

 JURACI LEOPOLDINO ANTONIO
Faleceu em Tietê, em 9 de junho, Juraci Leopoldino Anto-

nio aos 79 anos. Falecida era viúva de Jair Antonio e deixou os 
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FALECIMENTOS
MARIO APARECIDO MIGUEL

Faleceu em Tietê, em 2 de junho, Mario Aparecido Miguel 
aos 45 anos. Falecido deixou a esposa Simone Eufragio, além 
de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo 
sepultado em jazigo da família.

DIRCEU DE OLIVEIRA
Faleceu em Lins, em 4 de junho, Dirceu de Oliveira aos 67 

anos. Falecido deixou a esposa Maria Emília Camargo de Oli-
veira e os filhos Fabiana e Diego, além de demais familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo 
sepultado em jazigo da família.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos por to-

das as manifestações de pesar recebidas em razão dos fale-
cimentos.

JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
Faleceu em Laranjal Paulista, em 5 de junho, José Barbosa de 

Oliveira aos 77 anos. Falecido era casado com Domingas Luzia de 
Oliveira e deixou os filhos Neusa, Izabel, Regina e José Reinaldo, 
além dos demais familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerqui-
lho, sendo sepultado em jazigo da família.

ALEX SANDRO JESUS DE OLIVEIRA
Faleceu em Conchas, em 6 de junho, Alex Sandro Jesus de 

Oliveira aos 37 anos. Falecido era casado com Ana Paula Gonçal-
ves de Araújo Oliveira e deixou os filhos Alessandra, João Vitor e 
Kauê, além dos demais familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sen-
do sepultado em jazigo da família.

VANUSIA MARIA SANTANA GOMEDIANO
Faleceu em Cerquilho, em 6 de junho, Vanusia Maria Santa-

na Gomediano aos 57 anos. Falecida era divorciada e deixou os 
filhos Camila, Vinícius, Vitória e Victor, além dos demais familia-
res. Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

ADEMAR DENARDI
Faleceu em Cerquilho, em 6 de junho, Ademar Denardi aos 

74 anos. Falecido era divorciado e deixou os filhos Rita, Regiane, 
Angelo, Luciana e Isac, além dos demais familiares.

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

ANTÔNIA DE MESCOLLOTTO PASIN BENETON
Faleceu em Cerquilho, em 6 de junho, Antônia de Mescollotto 

Pasin Beneton aos 90 anos. Falecida era viúva de Giacomo Benatti 
Benton e deixou os filhos Herminda, Hermelinda, Geraldo, Her-
melindo, Herminia e Helenira, além dos demais familiares.

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

LAURINDO DE GENTELIM DAL POZ
Faleceu em Cerquilho, em 7 de junho, Laurindo de Gentelim 

Dal Poz aos 87 anos. Falecido era viúvo e deixou os filhos Maria e 
Marcos, além dos demais familiares.

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

JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 7 de junho, José Sebastião da Silva 

aos 73 anos. Falecido era casado com Severina dos Anjos Silva e 
deixou os filhos Rosina, Geremias, Generice, Genildo, Ronaldo e 
Rosangela, além dos demais familiares.

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

TEREZINHA APARECIDA DOMINGUES DAMIÃO
Faleceu em Cerquilho, em 7 de junho, Terezinha Aparecida 

Domingues Damião aos 65 anos. Falecida era casada com Roque 
Rosendo e deixou os filhos Josias Antonio e Magda Aparecida, 
além dos demais familiares.

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

MARIA FERREIRA DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 7 de junho, Maria Ferreira de Sou-

za aos 96 anos. Falecida era viúva do Tiburcio Alves de Souza e  
deixou os filhos Sueli, Lourival, Edson, Lucimaria (in memoriam),  
Edeval (in memoriam) e Sílvio (in memoriam), além dos demais 
familiares.

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

IVETTE AUGUSTO BORIN
Faleceu em Conchas, em 7 de junho, Ivette Augusto Borin aos 

80 anos. Falecida era viúva de Aluízo Sobino Borin e deixou os 
filhos Walkyria, Wlademir, Waléria e Waldir, além dos demais fa-
miliares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas 
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Con-

chas, sendo sepultado em jazigo da família. 

 ALICE DE MORAES FORAMIGLIO
Faleceu em Cesário Lange, em 8 de junho, Alice de Moraes 

Foramiglio aos 85 anos. Falecida era viúva de Antonio de Oli-
veira e deixou os filhos Paulo, Sueli e Carina, além dos demais 
familiares.

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

NAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 8 de junho, Nair Almeida de Oli-

veira aos 80 anos.
Falecida era viúva de José Ferreira de Oliveira e deixou os 

filhos Reinaldo Ferreira, Lucimara Ferreira, Rogério Ferreira, Be-
atriz Ferreira, Simone Ferreira, Luana Ferreira e Silmara Ferreira, 
além dos demais familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

ROGÉRIA LUCIA MEIRELES PINTO
Faleceu em Sorocaba, em 8 de junho, Rogéria Lucia Meireles 

Pinto aos 49 anos. Falecida era casada com Doglivan Costa Pinto 
e deixou os filhos Sarah, Jonatas e Samara, além dos demais 
familiares.

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

SUELI APARECIDA DE GÓIS SILVA
Faleceu em Laranjal Paulista, em 8 de junho, Sueli Aparecida 

de Góis Silva aos 67 anos. Falecida era casada com Aristides de 
Fatima Nunes da Silva e deixou os filhos Daniel e Daniela, além 
dos demais familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, sen-
do sepultado em jazigo da família.

DANILO LORENZETTI
Faleceu em Avaré, em 9 de junho, Danilo Lorenzetti aos 39 

anos. Falecido era casado com Regina Gabriela Pinto Lorenzetti 
e deixou o filho Matheus, além dos demais familiares.

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

L E I A ,   A S S I N E   E   A N U N C I E
Nossa Folha  (15)3282-5133
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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 Francisco l Povo Feliz l Caixa d‘Água l Condomínio Nova 
Tietê l Jardim da Serra l Jardim Bonanza l Altos do Tietê l Vila Santo 
André l Terras de Santa Maria.
APARTAMENTOS - Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela Vista l Curuçá 
l Aurélio Persone l das Nações.
LOTES - Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Irmãos l Jardim Bonanza l 
Condomínio Cidade Jardim l Condomínio Nova Tietê l Residencial Terra 
Nova.
SÍTIOS - Jumirim l Baronesa l Cruz das Almas l Ribeirão Fundo l Costa 
Rica l Rosário l Mandissununga l Bom Retiro.
CHÁCARAS - Rodovia Marechal Rondon l Vila Nova l Pilões l Nossa 
Senhora de Fátima l Jd. Bonanza l Ipomeia l São Roque l Baronesa l 
Ponte Alta l D.E.R. l Recreativa l Shangri-lá l Terreno para indústria com 
30.000m², com frente para a Rodovia Marechal Rondon.

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

Creci 59.273

IMÓVEL
SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

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

Caro(a) leitor(a), no arti-
go desta edição, abordo so-
bre a obrigatoriedade dos 
aposentados e pensionistas 
voltarem a fazer a Prova de 
Vida do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), 
a partir deste mês.
Por que devo fazer a pro-

va de vida do INSS?
A Prova de Vida deve 

ser feita para que haja ma-
nutenção do pagamento de 
benefícios previdenciários, 
ou seja, é a forma de com-
provar que o segurado está 
vivo e, assim, evitar frau-
des. 

Devido à pandemia da covid-19, esse procedimento estava 
suspenso, mas agora é obrigatório que o segurado ou seu 
representante legal compareça ao banco.

Qual o procedimento?
Para realizar esse procedimento, é necessário que o apo-

sentado ou pensionista vá até a agência bancária em que 
recebe o benefício para fazer a comprovação, levando seus 
documentos pessoais, a carta de concessão e o cartão que 
contenha o número do benefício. É possível fazer a Prova de 
Vida Digital. Neste caso, é preciso fazer o reconhecimento 
facial no aplicativo do Meu INSS. 

Os segurados que não realizarem a Prova de Vida terão 
seus benefícios cortados. Atenção! Se o vencimento da últi-
ma Prova de Vida foi em março ou abril de 2020, os benefi-
ciários deverão realizar a Prova de Vida, ainda, neste mês de 
junho de 2021.

Para facilitar, abaixo, publico a tabela com o calendário 
completo para o aposentado ou pensionista realizar a Prova 
de Vida do INSS e evitar o bloqueio ou cancelamento do be-
nefício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Divulgação

Prova de Vida volta a ser 
obrigatória

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Thor. Está castrado e vacinado. Ele foi resgatado 
todo machucado e com uma pata dilacerada. Hoje, totalmen-
te recuperado, aguarda um lar responsável. Mais informa-
ções pelo (15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

VENDE-SE
Apartamento no "Edifício Gênova"

Ótima localização e linda vista para o aeroclube da cidade.
Tratar pelo telefone: (19)98272 9000.

Em caso de dúvidas, consulte seu advogado ou advogada 
especialista em Direito previdenciário.

Geruza Flávia dos Santos é advogada especialista em 
Direito Previdenciário (OAB/SP 266.012) e apresentadora 

de TV do Programa Facilitando o Direito, transmitido
toda quinta às 17 horas, no canal 11, TVAC em Tietê

e pelo canal do YouTube da TV Cidade Jardim

Divulgadas as vagas da semana
EMPREGO

Em Tietê, o Balcão de 
Empregos da Prefeitura ofe-
rece vagas de eletromecâni-
co; técnico de Enfermagem; 
técnico em manutenção de 
acessórios de auto e aplica-
ção de adesivo (insufilm); 
comprador; gerente de loja; 
agente de faturamento (PCD 
com CNH); estágio em setor 
de Finanças para quem cur-
sar nível superior em Conta-
bilidade; soldador; auxiliar 
de produção (masculino); 
operador de xarope (mascu-
lino); analista de controle de 
qualidade com formação em 
técnico em Química.

Os interessados devem le-
var o currículo no Balcão de 
Empregos, localizado na rua 
Presidente Kennedy, 23, Cen-
tro, em Tietê. O telefone de 
contato é o  (15)3285-2887.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estágio para 
estudantes de curso superior, 
residentes em Cerquilho; se-
gurança do trabalho; açou-
gueiro/ repositor; operador de 
maquinas CNC; dobrador de 
chapas; soldador; auxiliar de 
cozinha PCD; cozinheir chefe; 
médico-veterinário; tratoris-
ta; operador retroescavadei-
ra; fonoaudiólogo; torneiro 
mecânico e fresador; técnico 
de instalação; auxiliar de ins-
talação; biomédico; assistente 
contábil; assistente de Depar-
tamento Pessoal; profissional 
de Departamento Fiscal; auxi-
liar de Farmácia; operador e 
programador de torno CNC; 

torneiro mecânico; expedidor; 
operador têxtil; mecânico de 
manutenção; eletricista de ma-
nutenção; meio oficial mon-
tador hidraúlico; marceneiro; 
soldador; mecânico; vendedor 
externo; ajudante de açouguei-
ro ou açougueiro; líder e sub-
-líder de perecíveis (padaria e 
frios); técnica de Enfermagem; 
auxiliar administrativo; técni-
co em elétrica industrial, ele-
trônica e eletromecânica.

Os interessados devem en-
caminhar o currículo para o 
e-mail cate@cerquilho.sp.gov.
br ou preencher a ficha pes-
soalmente na avenida Corradi 
Segundo, 380, no Centro. O te-
lefone é o (15)3284-5652.

OPORTUNIDADES - Em 
Cerquilho, o projeto “Profis-
sional do Amanhã”, que visa 
levar informações sobre o 
mercado de trabalho, como 
desenvolver um bom currí-
culo, ter postura profissional 
adequada, alcançar autoco-
nhecimento, entre outros as-
suntos, abriu nova turma de 

capacitação para quem está 
em busca de uma vaga no 
mercado de trabalho.

As vagas disponibilizadas 
são para pessoas com mais 
de 18 anos e que se encon-
tram em busca de emprego, 
já tendo Ensino Fundamental 
completo e vontade de apri-
morar seus conhecimentos.

Limitadas a 25 vagas, as 
inscrições serão feitas pela 
Central de Atendimento ao 
Trabalhador e à Empresa de 
Cerquilho (Cate) até 18 de ju-
nho, das 8h30 às 16h30. Já o 
treinamento ocorrerá em 23 
de junho. No ato da inscri-
ção, o interessado deve apre-
sentar as cópias do RG, CPF, 
comprovante de residência e 
certificado de escolaridade.

A Cate fica instalada na 
Secretaria Municipal do Tra-
balho e Desenvolvimento 
Econômico, localizada na 
rua Duque de Caxias, 100, no 
bairro Jardim Esplanada. Em 
caso de dúvidas, o telefone é 
o (15)3384-5652.

Divulgação

Vieira 
Alves se 
instala 
em Tietê

INDÚSTRIA

Conforme anunciado, ofi-
cialmente, pela Prefeitura de 
Tietê nas redes sociais, a In-
dústria e Comércio de Artefa-
tos Plásticos Vieira Alves, de 
propriedade de Gabriel Vieira 
Alves e Elis Graziela Vieira de 
Jesus, é a mais nova empresa 
instalada no município.

Localizada no bairro São 
Pedro, em Tietê, a empresa 
atua no ramo de brinquedos e 
já funciona empregando mão-
-de-obra da cidade, com a mé-
dia diária de produção de seis 
mil brinquedos.

De acordo com a Assesso-
ria de Imprensa da Prefeitura 
de Tietê, referida produção 
atende a uma famosa rede de 
lojas instalada em vários Esta-
dos do Brasil.

Na ocasião, o prefeito Vla-
mir Sandei (PSDB) e o vereador 
Claudio Donizeti (PSDB) estive-
ram em visita à empresa para 
conhecer as instalações e dar 
boas-vindas aos proprietários 
e funcionários. “Como Poder 
Público, nos colocamos à dis-
posição para, naquilo que for 
possível e legalmente correto, 
colaborar  com os empresários 
que pretendem enraizar-se 
no município e, assim, elevar 
a produção, aumentando as 
condições de empregabilida-
de”, disse Sandei.
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Stéphani Trevisan chega ao Pré-Olímpico Mundial

Marcos Roberto se define como o famoso atleta “Fominha”

Projeto “Atletas do Bem” segue com as campanhas em prol da “Quarentena Solidária”

KARATÊ

HANDEBOL

ATLETAS DO BEM

Sinônimo de dedicação, 
determinação, foco e, princi-
palmente, de muitos títulos, 
Stéphani Trevisan de Lima, de 
24 anos, está na França, em 
Paris, para competir no Pré-O-
límpico Mundial de Karatê.

Sua participação está mar-
cada para ocorrer na manhã 
deste sábado, 12 de junho, 
pela categoria Sênior -61 kg, 
representando a Seleção Bra-
sileira de Karatê. 

Na capital francesa, a ka-
rateca de Cerquilho vai dispu-
tar, com mais de 100 atletas, 
uma das vagas nas Olimpía-
das de Tóquio. “Estou muito 
feliz em poder representar o 
Brasil nesta competição, neste 
ciclo olímpico, que, se Deus 
quiser, vai se concretizar com 
a Olimpíada de Tóquio”, res-
saltou Stéphani.

Para chegar a este nível de 

competição, a karateca treina 
desde os seis anos e, entre as 
principais conquistas, estão 
um bronze no Campeonato 
Mundial, duas medalhas no 
Premier League, duas meda-
lhas no Pan-Americano, dois 
títulos sul-americanos e seis 
brasileiros. Tudo isso a colo-
ca, atualmente, em primeiro 
lugar no ranking nacional da 
categoria e na 25ª posição do 
ranking olímpico mundial.

“Eu me preparei durante a 
minha vida toda para chegar 
à Olimpíada. É muito impor-
tante ter ao meu lado pessoas 
especiais e comprometidas, 
que compartilham comigo os 
meus sonhos. Quero agrade-
cer a todos que me apoiam 
desde o início, especialmente, 
destaco o incentivo da minha 
professora e tia Renata Trevi-
san e do meu preparador físi-

co e noivo, Leonardo Sousa, 
em parceria com o preparador 
físico da Confederação Brasi-
leira de Karatê (CBK), Ariel 
Longo. Deixo aqui também 
os meus agradecimentos ao 
meu patrocinador Bricoflex, 
além do incentivo da minha 
equipe TK Karatê e dos apoia-
dores Level Fitness, Rafael 
Sbompato e Denis Casagran-
de (fisioterapeutas), Millena 
Pires (nutricionista), Priscila 
Arana (psicóloga), Farmácia 
Arte & Essência (suplemen-
tos),  Arawaza Brasil (equipa-
mentos esportivos)”, destacou 
Stéphani.

Vale lembrar que o Pré-O-
límpico Mundial de Karatê vai 
funcionar como uma espécie 
de repescagem para as Olim-
píadas de Tóquio no Japão, 
que deverão começar em 21 
de julho deste ano, devido à 

mudança de data. 
Todos os países classifi-

cados poderão inscrever um 
representante por categoria. 
Ao todo, deverão ser mais de 
60 atletas em cada uma. Após 
as inscrições, ocorrerá o cha-
veamento. Serão eliminatórias 
simples, e os karatecas que 
forem eliminados pelos dois 
finalistas disputam outras 
duas vagas na repescagem. 
Esses quatro atletas (os dois 
finalistas da primeira etapa 
e os dois classificados da re-
pescagem), lutarão no sistema 
“todos contra todos”. Ao final, 
os três melhores ficam com 
uma vaga nas Olimpíadas de 
Tóquio.

Importante constar que a 
Federação Mundial de Kara-
tê segue normas rígidas para 
os atletas que irão disputar o 
Pré-Olímpico.

Marcos Roberto Mariano 
Jr. é o trigésimo nono entre-
vistado do jornal Nossa Folha 
na série especial dedicada aos 
atletas do handebol, comanda-
dos pelos treinadores Fábio Vi-
dotto Beloto e Gustavo Prado.

Nascido em 13 de dezem-
bro de 2000, em Tietê, é filho 
da Andréa Camargo e do Mar-
cos Mariano e irmão da Ingrid 
Beatriz e Breno Mattes. Con-
cluiu o Ensino Médio na esco-
la estadual “Plínio Rodrigues 
de Morais” e, no handebol, 
atua como armador esquerdo 
e ponta-esquerda da catego-
ria Adulto, tendo conquis-
tado os títulos de campeão 
Brasil Internacional Cup em 
2017 e campeão juvenil da 
Liga de Handebol do Estado 
de São Paulo (Lhesp) em 2018, 
além de vice-campeão adulto 
pela Lhesp em 2019.

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

ne no handebol?
MARCOS - Como o famo-

so “Fominha”, aquele que 
sempre quer participar dos 
treinos de segunda à sexta, 
às vezes, até ao sábado. An-
tes da pandemia, participava 
de todas as competições e jo-
gos, além dos treinamentos 
físicos. Falo que ser atleta é o 
meu dia a dia!

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

MARCOS - Meu início con-
tou com a influência de ami-
gos. Eu tinha 10 anos e, na 
equipe, estou até hoje.

NOSSA FOLHA - O que 
você mais ama e mais odeia 
quando está nas quadras?

MARCOS - A sensação do 
jogo, a pressão da torcida e o 
calor do jogo são coisas mui-
to boas. Odiar, acredito que 
todos odeiam algumas faltas, 

entendendo que não as come-
temos. Ficar bravo com o juiz 
ou até comigo mesmo, quan-
do não estou acertando, tam-
bém rola. São coisas de jogo!

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

MARCOS - Um dos desa-
fios pessoais que sofro hoje é 
em relação ao joelho que tive 
fratura. Tenho muitas dores, 
mas creio que, com bastante 
treinamento e fortalecimen-
to, vou me adaptando.

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

MARCOS - Praticamente 
são meus irmãos mais ve-
lhos. Afinal, eu cresci com 
eles. Desde pequeno, Fábio e 
Gustavo sempre me incenti-
varam e me apoiaram dentro 
das quadras, assim como na 
vida. Quantas coisas foram 

ensinadas por eles. Por isso, 
só tenho a agradecer a cada 
um por mostrarem o esporte 
para os atletas de hoje e os 
do futuro!

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol 
lhe proporcionou?

MARCOS - Várias opor-
tunidades de torneios, além 
da oportunidade de conhecer 
outras cidades, assim como 
de estar em uma academia e 
em escola particular, sempre 
com a ajuda do patrocínio 
Biatex e Prefeitura de Tietê.

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

MARCOS - Minhas expec-
tativas são altas! Espero vol-
tar com tudo e logo para trei-
nar muito forte e se dedicar 
para ter resultados nas futu-
ras competições!

Motivados pelo sentimen-
to de solidariedade, tendo em 
vista os problemas vividos por 
diversas famílias em função da 
pandemia da covid-19 e cien-
tes da responsabilidade social, 
a Equipe Ricardo Vidotto de-
senvolveu o Projeto “Atletas 
do Bem”. 

O objetivo principal desta 
iniciativa é a de incentivar e 
apoiar o esporte, bem como 
promover ações sociais. 

A Equipe Ricardo Vidot-
to acredita no hipismo como 
agente de transformação e 
inclusão social e entende que, 
neste esporte, as diferenças 
são aceitas. Neste trabalho 
há duas frentes de ação, que 
juntas contribuem para a for-

mação dos atletas, de maneira 
consciente e com comprometi-
mento. 

Recentemente, a Equipe 
Ricardo Vidotto começou a de-
senvolver duas iniciativas soli-
dárias: as Campanhas do Aga-
salho e de Alimentos, tendo 
como postos de arrecadação, 
em Tietê, a Hípica Vidotto,  o 
Rica Transportes, a Padaria 
Pão Nosso e, mais recente-
mente, o Colégio Objetivo, que 
nesta semana também passou 
a receber as doações. Já, em 
Cerquilho, os pontos de arre-
cadação funcionam na Siner-
gia Equus. 

Vale ressaltar que toda ar-
recadação será doada aos pro-
jetos “Quarentena Solidária” e 

“Mães que Ajudam”.
Paralelo às ações, a Equi-

pe Ricardo Vidotto solicita o 
apoio das empresas através de 
doações mensais. Este apoio 
serve para que todos da equipe 
tenham acesso à continuidade 
da prática do esporte e, prin-
cipalmente, às competições, 
que são importantes para a 
evolução do atleta no espor-
te e para a sua socialização. 
Vale lembrar que 10% desse 
recurso serão revertidos para 
a compra de produtos para as 
campanhas sociais.

Trata-se de um proje-
to completo que, a cada dia, 
conta com a adesão de uma 
empresa ou pessoa física, re-
forçando sempre o sentido 

de união e inclusão. Até o mo-
mento as empresas que já se 
uniram a esta corrente do bem 
e apoiam a Equipe Ricardo Vi-
dotto são: Toledo Avicultura, 
Rica Transportes, Eletrônica 
Lopes e Grupo Indusparquet. 
Outros apoiadores que atuam 
como pontos de arrecadação 
e divulgação das campanhas 
são a Panificadora Pão Nosso, 
o Colégio Objetivo e a Sinergia 
Eqqus. 

Para ser apoiador da Equi-
pe Ricardo Vidotto, basta fa-
zer contato pelo e-mail equi-
pericardovidotto@gmail.com. 
Todo o trabalho é divulgado 
no Instagram equipericardo-
vidotto.tiete e, no Facebook, 
Equipe Ricardo Vidotto.

Divulgação CBK

Arquivo pessoal

Divulgação

Marcos Roberto tem 20 anos

A Equipe Ricardo Vidotto acredita no hipismo como 
agente de transformação e inclusão social 
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

O Pingo no I Futebol Show, 
que possui o codinome Fu-
tebol Amor, é uma entidade 
esportiva tieteense declarada 
de utilidade pública pela Lei 
Municipal 1.503/1980. Sua 
fundação deu-se, em 25 de 
julho de 1978, pelos esportis-
tas Ademir Sergio Torrezan e 
Francisco Carlos Casagrande 
(Neno). Na época, o intuito era 
o de participar de jogos fute-
bolísticos entre equipes vete-
ranas de Tietê e região.

Em 4 de novembro de
1980, foi eleita e empossada 
a primeira Diretoria Execu-
tiva, composta por Ademir 
Sérgio Torrezan (presidente), 
Francisco Carlos Casagrande 
(Neno - vice-presidente), Ar-
naldo Benedito Orsolini (Cadi

- 1º secretário), Roberto Dal 
Pozzo (Xuxa - 2º secretário), 
Ademar Giangiácomo (1º te-
soureiro), Antonio Bau (2º te-
soureiro), Antonio Carlos Gar-
denal (diretor de Patrimônio), 
Antonio José Pessato (diretor 
social), Horácio Montanhan 
(Xindão - diretor de Esportes), 
José Marson (procurador) e 
Horácio Ribeiro e Antonio Al-
ves (diretores de Propaganda e 
Publicidade).

Já o Primeiro Conselho 
Deliberativo era formado por 
Laércio Beloto (presidente), 
Antonio Darci Cristo (vice-pre-
sidente) e Élsio Bufo (secretá-
rio), além dos membros efe-
tivos José Pasquali Demarchi 
(Zé de Chinda), Albino Beloto, 
Denisar Alves, José Antonio 
Carniel, Angelo Uliana, Edson 
Lizier, Luiz Roberto, Euclides 
Vioto, Waldomiro Fragnani, 
Airton de Almeida e Fernando 
Gardenal. 

O Conselho Fiscal ficou 
composto por Mário Caseto, 
dr. Ramon Guirado, Otávio 
Antonio Beloto (Gambé), José 
Bento Ferraz e Benedito de To-
ledo e Wadih Filho (Adi). Até o 
artista Fred Jorge fez parte da 
história da agremiação.

Para quem não sabe, o Pin-
go no I Futebol Show é a equi-
pe tieteense que integrou mais 
jogos interestaduais. Em seu 
histórico, aparecem oportu-
nidades esportistas em Curi-
tiba (1982), Fortaleza (1986) 
e Brasília (1986). No passado 
glorioso, esses momentos per-
mitiram ao Pingo no I Futebol 
Show a chance de disputar 
partidas memoráveis contra 

os Veteranos do Palmeiras, do 
Santos, do Corinthians e até 
da Seleção Paulista, da Seleção 
Argentina e da Seleção Escrete, 
da Rádio Bandeirantes, do lo-
cutor Fiori Gigliotti. 

Nesta mesma época, no es-
tádio “José Ferreira Alves”, do 
Comercial, Tietê recebeu cra-
ques como Romero, Ademar 
Pantera, Pepe, Belini, Lima, 
Davi, Negreiros, Edu, Hélio 
Burini, Rinaldo, Pavão, entres 
outros.

Na década de 1980, por 
exemplo, a equipe Pingo no I 
esteve em Fortaleza, no Ceará, 
em confronto realizado contra 
o Grêmio TransBrasil no está-
dio “Presidente Vargas”, mais 
conhecido como PV. Nesta 
data, o time era formado por 
Wadi Filho (Adi), Darci Cristo, 
Gabi Fragnani, Esaú Pontes, Él-
sio Bufo, Carlinhos Gardenal, 
Láercio Belotto, Antonio Bau e 
Angelo Uliana (técnico), além 
de Fernando Gardenal, Lhe 
Gabriel, Cadi Orsolini, Ademir 
Torrezan, Paulo César, Edson 
Lezier e Marcelo Camargo.

Em seus tempos áureos, 
através de jogos beneficentes, 
o Pingo no I Futebol Show tam-
bém arrecadava fundos para 
ajudar entidades filantrópicas, 
como Infância Feliz, Lar “São 
Vicente de Paulo” (Asilo), Edu-
candário “Rosa Mística”, Casa 
dos Meninos e Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae).

Dessa mesma época, quem 
se lembra de quando os mas-
cotes eram Glauber Demarchi, 
Lúcio Santarossa, Melissa Tor-
rezan, Rafael Orsolini, Carlos 

Eduardo Cristo (Du) e Arnaldo 
Orsolini Filho (Dingue)?

O Pingo no I Futebol Show 
também teve participação ati-
va nos carnavais tieteenses e 
possuía até um hino oficial. 
Por meio de um bloco, reunia 
jogadores, suas esposas, filhos 
e amigos durante a Folia de 
Momo.

Cadi Orsolini, por exemplo, 
não brilhou apenas no Améri-
ca Futebol Clube, no Comercial 
Futebol, no Esporte Clube Bela 
Vista e no XV de Novembro de 
Piracicaba, o craque também 

fez história no Pingo no I Fu-
tebol Show. Fosse como atleta 
ou como dirigente, Cadi Orso-
lini marcou época.

O menino nascido, em 20 
de novembro, de 1941 jogava 
na posição de volante, meia-di-
reita, meia-esquerda e até cen-
troavante. O marido de Maria 
de Lourdes Dal Pozzo Orsolini 
(Lourdinha) sempre ressal-
tou o trabalho dos esportis-
tas Trípoli Antonio Gardenal, 
Salvador Evangelista, Roque 
Mariano (Roquinho), Orsine 
Candido, Tito Mascote, Ítalo

Pimpinato e, especialmen-
te, Ângelo Uliana (Brandão).

Por meio do pai de Rafael e 
Dingue, nesta semana, presto 
homenagem a toda comuni-
dade Pingo no I Futebol Show 
pelos 43 anos de fundação.

PIADINHA DA SEMANA - 
No leito do hospital, o marido 
diz à esposa: Querida, quando 
eu morrer, quero que você se 
case com o João!”

- “Mas, meu amor, você 
odeia o João!”

- “Por isso, mesmo! Quero 
que ele se lasque também!”

Cadi Orsolini integrou
o Pingo no I

PINGO NO I FUTEBOL SHOW - DÉCADA DE 1980
Em pé: Wadi Filho (Adi), Darci Cristo, Gabi Fragnani, Esaú Pontes, Élsio Bufo, Carlinhos 
Gardenal, Láercio Beloto, Antonio Bau e Angelo Uliana. Agachados: Fernando Gardenal, 
Lhe Gabriel, Cadi Orsolini, Ademir Torrezan, Paulo César, Edson Lezier e Marcelo Camargo

Em Tietê, Paróquia da Santíssima Trindade 
completa 210 anos

HISTÓRIA

2021 é ano de muitas bên-
çãos para a Paróquia da San-
tíssima Trindade, que cele-
brou, com júbilo, 210 anos da 
igreja. Não obstante à escas-
sez de material histórico, foi 
possível encontrar algumas 
informações que dão uma 
ideia de como tudo começou.  

A Paróquia da Santíssima 
Trindade foi fundada graças 
ao alvará de D. João VI, prín-
cipe regente de Portugal, na 
então Nova Freguesia de Pi-
rapora do Curuçá. A pequena 
vila, que hoje é cidade, con-
tava com aproximadamente 
150 famílias, que residiam 
à margem do rio, próximo 
às ruas Porto Geral e Santa 
Cruz. O local era ponto de 
apoio para os bandeirantes 
que adentravam ao Estado. 

De acordo com o pároco 
Santo Candido, essas famí-
lias, sem assistência religio-
sa alguma, solicitaram junto 
à autoridade competente da 
época a criação de uma fre-
guesia, nome que se dava 
à paróquia naquele tempo. 
Esse pedido foi atendido em 
3 de agosto de 1811. 

No ano seguinte, tomou 
posse o primeiro pároco, pa-

dre Manoel Paulino Ayres, 
que tratou logo de escolher 
uma casa para a realização 
dos ofícios divinos até que se 
construísse a primeira igre-
ja. Assim começou a história 
desta tradicional comunida-
de católica que, neste mês de 
junho, celebra 210 anos de 
existência.

Santo Candido explicou 
que a nova Igreja Matriz é um 
marco forte desta história, 
tornando-se local de referên-
cia para todos que moram ou 
visitam Tietê. 

Mas toda a exuberância de 
hoje teve um passado bem 
simples. Foi, em 1814, o iní-
cio da primeira capela, no 
local onde hoje funciona a 
Prefeitura, no alto da rua Por-
to Geral. Era uma construção 
feita de madeira, sem forro e 
soalho. Já, em 1882, ocorreu 
a primeira grande reforma, 
sendo a igreja dotada de so-
alho e uma torre de madeira 
do lado esquerdo. Vale desta-
car que a Matriz velha serviu 
o povo por 88 anos.

Mais tarde, uma comissão 
escolheu o local para a cons-
trução da nova Matriz. O ter-
reno, localizado no Centro, 

era chamado de Largo dos 
Curros e apresentava inúme-
ras vantagens, entre elas, os 
raios solares que atingiam o 
local em todas as estações do 
ano. Sua sagração deu-se em 
1º de junho de 1904.

Ainda segundo o pároco 
Santo Candido, a primeira de-
coração interna da igreja Ma-
triz contou com a participa-
ção do pintor espanhol Elizeu 
Peres Valdez, porém, décadas 
mais tarde, foi destruída por 
conta de uma reforma inter-
na. 

Não é por acaso que Tie-
tê é considerada uma cidade 
eucarística e, por isso, mui-
to abençoada. Nos últimos 
80 anos, foram instaladas 
na cidade quatro congrega-
ções religiosas: as Irmãs da 
Providência, que desde 1931 
cuidam das crianças de fa-
mílias carentes acolhidas no 
Educandário “Rosa Mística”; 
as Irmãs da Ação Paroquial, 
que desde 1954 zelam pelos 
idosos no Lar “São Vicente 
de Paulo”; os frades francis-
canos que, por alguns anos, 
estiveram presentes na Casa 
dos Meninos; e os missioná-
rios redentoristas, que chega-

ram à cidade em 1936 e cons-
truíram o Seminário Santa 
Teresinha. 

Ainda de acordo com o pá-
roco Santo Candido, a missão 
continua urgente, os desafios 
são reais nesta pandemia, 
mas a graça de Deus é fecun-
da e abundante. E, na messe 
do Senhor, ainda há muito a 
fazer. Atualmente, a Paróquia 
Santíssima Trindade conta 
com 16 igrejas, mais a igreja 
de Santa Teresinha, anexa ao 
Santuário, que é denominada 
de igreja não paroquial.

Desde a criação da Ma-
triz até a atualidade foram 
responsáveis pela condução 
das atividades paroquiais, na 
função de pároco, mais de 35 
padres. Durante esses 210 
anos, a Paróquia Santíssima 
Trindade cresceu com Tietê, 
ganhou rosto, alegria e beleza 
e produziu inúmeros frutos.  

No decorrer destes anos, 
gerou muitos padres, sendo 
que alguns tiveram a hon-
ra de ser sagrados bispos, 
e Irmãs religiosas: na Con-
gregação das Irmãs da Ação 
Paroquial, que trabalham no 
Lar “São Vicente de Paulo”, 
e Irmãs na Congregação das 
Irmãs da Providência, que 
atuam no Educandário “Rosa 
Mística”.  

MAIS HISTÓRIA - Em 
1900, por provisão do bispo 
de São Paulo, Dom Antonio 
Cândido de Alvarenga, a Pa-
róquia Santíssima Trindade 
gerou a primeira filha, na 
cidade de Laranjal Paulista, 
sob a invocação de São João 
Batista. 

Já em 1914, foi fundada 
a Paróquia São José, na cida-
de de Cerquilho. Mais tarde, 
em 2001, foi instituída a Pa-
róquia Nossa Senhora Apare-
cida, em Tietê. Por sua vez, 
em 16 de janeiro de 2011, foi 
criada a Paróquia do Senhor 
Bom Jesus e São Roque no 
município de Jumirim.

Fotos acervo Paróquia ST

Toda a exuberância de hoje teve um passado bem simples. Foi em 1814 o início 
da primeira capela, no local onde hoje funciona a Prefeitura de Tietê

A S S I N E   E   A N U N C I E

(15)3282-5133
Nossa Folha
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TV Cidade Jardim realiza Arraiá dos Amigos

LIVE SOLIDÁRIA

Em Tietê, a TV Cidade Jar-
dim realizou na sexta, 4 de 
junho, a Live Cidade Jardim 2, 
denominada Arraiá dos Ami-
gos. Transmitida pela emis-
sora pelo canal 11 da TVAC 
e pelo YouTube e Facebook, o 
evento solidário foi beneficen-
te em prol da Santa Casa de 
Misericórdia de Tietê. 

A apresentação da live foi 
do locutor Kleber Botini e da 
jornalista Adriana Martins. O 
repertório musical da apresen-
tação online ficou a cargo dos 
cantores Raphael Bessa e An-
derson Moraes. 

A TV Cidade Jardim agra-
dece aos patrocinadores que 
propiciaram a realização da 
Live Cidade Jardim 2: Cybelar, 
Cachaça Cabaré, Martins Cred, 
Botini Produções, Lollie Semi-
joias, Grupo Inovares, Jornal 
Nossa Folha, TVAC, Pepe Le-
gal, Xereta, Old 95 e Moraes 
Vidros.

Em breve, a emissora reali-
zará nova live show.

Deputado Rodrigo Gambale ajuda duas 
entidades do município de Tietê

EMENDA PARLAMENTAR

Ontem, 10 de junho, Ra-
quel Mariano Bazellotto, asses-
sora de Gabinete da Câmara 
de Tietê e a mulher mais vo-
tada na classificação geral das 
eleições municipais de 2020, 
esteve com o deputado esta-
dual Rodrigo Gambale (PSL), 
um dos políticos que mais tem 
trabalhado por Tietê.

“Com muita alegria, com-
partilho com a população que 
consegui uma emenda parla-
mentar no valor de R$50 mil 
para o Recanto ‘Rogério de 
Souza’ e para o Lar ‘São Vicen-
te de Paulo’. Embora bem vota-
da, não ocupo vaga no Legis-
lativo por conta da coligação 
de partidos, mas não deixo de 
ajudar Tietê. Fica aqui minha 
gratidão ao deputado e a to-
dos pela confiança”, disse.

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

DIA DOS NAMORADOS
“O AMOR ESTÁ NO AR”
Encontre presentes para agradar

e surpreender, vinhos e queijos para
comemorar, ou mesmo para preparar 

um jantar especial.  
Só não pode ficar sem Vino di Vita.

Em Tietê, a imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz” e, no local, prossegue a campanha de doação de alimentos

COVID-19

Vacinação atende profissionais da Educação

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Medicina 
Preventiva anunciou que nesta 
sexta, 11 de junho, das 16 às 
18 horas, serão vacinados com 
a segunda dose da vacina de 
imunização contra a covid-19 
os cidadãos agendados, assim 
como os profissionais da Edu-
cação, com idade acima dos 45 
anos, em primeira dose. Das 8 
às 12 horas, serão atendidos 
os professores nascidos entre 
janeiro e junho e, das 13 às 16 
horas, os nascidos entre julho 
e dezembro.

Vale lembrar que, em Tietê, 
a vacinação ocorre no ginásio 
de esportes “Acácio Ferraz” 
e, no local, prossegue a Cam-
panha Vacina Contra a Fome 
que, por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimen-
to Social, arrecada alimentos 
para as famílias em situação 
de vulnerabilidade social. 

Já em Cerquilho, a Secre-
taria Municipal de Saúde pro-
move de segunda a sexta, das 
8h30 às 12 horas e das 13h30 
às 16h30, com a imunização. 
Neste sábado, 12 de junho, 
terá drive-thru de vacinação 

para atender profissionais da 
Educação e pessoas com de-
ficiência permanente grave 
com 18 anos ou mais. O horá-
rio será das 8 às 14 horas no 
Centro de Eventos “Cidade das 
Rosas” e, no ato da vacinação, 
é preciso apresentar cópia do 
documento pessoal com foto e 
CPF, além de comprovante de 
residência e declaração médi-
ca original com o CRM do mé-
dico.

Ainda em Cerquilho, hoje, 
11 de junho, das 8h30 às 12 
horas, será realizada a vacina-
ção de gestantes e puérperas 
(até 45 após o parto), com a 
obrigatoriedade de declaração 
médica autorizando a imuni-
zação. Lembrando que o drive-
-thru é também ponto de cole-
ta da Campanha do Agasalho.

VACINÔMETRO - Os mu-
nicípios de Tietê, Cerquilho, 
Laranjal Paulista e Jumirim 
seguem avançando na imuni-
zação da população contra a 
covid-19. 

Em Tietê, até quinta, 10 
de junho, somando todo o 
público-alvo da vacinação, 
14.839 doses já tinham sido 

aplicadas; em Cerquilho, eram 
17.378; em Laranjal Paulista, 
12.264; e em Jumirim, 1.087. 
Vale constar que estes dados 
foram publicados na página 
do Vacinômetro do Governo 
Estadual. É importante res-
saltar, ainda, que os números 

relacionados aos municípios 
paulistas podem ser acompa-
nhados diretamente no site va-
cinaja.sp.gov.br/vacinometro.

NOTA OFICIAL - Sobre a 
denúncia de uma família que 
afirmou que uma idosa de 80 
anos tomou doses diferentes 

de vacinas contra covid-19, a 
Prefeitura de Cerquilho infor-
mou que já tomou as provi-
dências necessárias, previstas 
no Plano Nacional de Imuniza-
ção, quanto à ocorrência deste 
fato.

Segundo o Poder Executivo, 
a idosa tem sido assistida pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Promoção Social e encontra-
-se em ótimo estado de Saúde.

A Administração Munici-
pal informou, ainda, que os 
procedimentos de vacinação 
seguem a preconização do 
Ministério da Saúde e Secre-
taria Estadual de Saúde, mas 
que providências estão sendo 
tomadas para a apuração dos 
fatos por meio de investigação 
interna.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGI-
CO - Novos números relaciona-
dos à covid-19 foram divulga-
dos pelas Secretarias de Saúde 
de Tietê, Cerquilho, Jumirim e 
Laranjal Paulista. 

Até quinta, 10 de junho, 
Tietê registrava 2.873 casos 
confirmados, sendo 2.337 
curados e 436 em recupera-
ção, além de 81 óbitos. Já na 

Santa Casa eram 23 interna-
dos, sendo quatro entubados.

Já Cerquilho acumula-
va 5.141 casos confirmados, 
4.116 curados e 914 em recu-
peração. O número de mortes 
seguia em alta com 111 óbitos.

No município de Jumirim, 
os casos confirmados de co-
vid-19 somavam 459 pessoas, 
tendo 372 curados, 104 pesso-
as em isolamento e seis óbitos. 

Já a cidade de Laranjal Pau-
lista registrava 4.887 casos 
confirmados, com 4.677 pa-
cientes curados, 116 em recu-
peração e 94 óbitos.

PLANO SÃO PAULO - O 
governador João Doria (PSDB) 
adiou as flexibilizações do 
Plano São Paulo novamente e 
impediu a liberação do fun-
cionamento do comércio até 
as 22 horas, programada para 
ocorrer a partir de segunda, 14 
de junho. É a segunda vez que 
a ampliação do horário e da 
capacidade é postergada pela 
gestão estadual. Assim, as 17 
regiões paulistas seguem com 
as mesmas regras da Fase de 
Transição até o final do mês 
de junho.

Divulgação PMT

Em Tietê, até ontem, 10 de junho, tinham sido 
aplicadas 14.839 doses, segundo o Governo

Divulgação

Divulgação



Sexta-feira, 11 de junho de 2021 9jornalnossafolha.com.br

ANIVERSARIANTES

Ana Maria Bonadia fez 
aniversário ontem, 

10 de junho, e o marido 
Sérgio assopra velinhas 
nesta sexta, 11 de junho

Alaissa Mariano rasga 
folhinha nesta sexta, 
11 de junho, e recebe 
o carinho do marido 

Fernando e familiares

Alini Fernanda Tezoto 
assopra velinhas nesta 
sexta, 11 de junho, na 
companhia do marido 
Mateus Melo e família

Célia Costa Grando 
aniversaria hoje, dia 11, 
e brinda com o marido 
Flávio, a filha Samira, 

as netas e o genro

Camila Donine troca de 
idade nesta sexta, 11 de 
junho, junto do marido 
Wellington e dos filhos 

Arthur e Gustavo

Ana Lúcia Simoneti 
Beloto recebe o carinho 
do marido Fábio e dos 

filhos Giovani e Mariana 
hoje, 11 de junho

Sofia Pizol Fuza vai 
completar 12 anos nesta 
sexta, 11 de junho, na 

companhia dos pais 
César e Elaine e família

Os pais Toninho e 
Ivonete e o irmão Bruno 
parabenizam Neto Sousa 
Campos pela nova idade 
nesta sexta, 11 de junho

Ricardo Bezerra de 
Meneses aniversaria 

nesta sexta, dia 11, ao 
lado da esposa Andressa, 

dos pais e familiares

Antonia Aparecida 
Pereira muda de idade 

neste sábado, 12 de 
junho, com o marido 

João Proença e os filhos

Bolo deste sábado, 
dia 12, será para a Alissa 

Muzzin, que brinda a 
data com o marido Éder 

e os familiares

O marido Umbehaun, o 
filho Gustavo e a família
enviam os parabéns para 
Rosimeire Foltran nesta 

sexta, 11 de junho

Aparecido Agostinho 
Gardenal festeja 
aniversário neste 

sábado, 12 de junho, 
com os filhos e a família

Cathy Giacon Nunes vira 
o calendário amanhã, 
dia 12, junto dos pais 

Rosa e Paulo, do marido 
Jeferson e do filho José

Célia Zanardo assopra 
velinhas amanhã, 12 de 
junho, e brinda a data 

com as filhas Francielle e 
Grazielle e os netos

Cristina Magalhães, 
recebe os parabéns do 
marido Lucas, da filha 

Alice e familiares neste 
sábado, 12 de junho

Cida Luvizotto troca de 
idade amanhã, 12 de 

junho, na companhia do 
marido, do filho, da nora 

e da netinha Lara

Celina da Cruz Xavier 
aniversaria amanhã, dia 
12, ao lado do marido 

Jeferson, do filho 
Jhonatan e da nora
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Elizangela Bellucci 
assopra velinhas neste 
sábado, 12 de junho, ao 
lado do marido Cassio 
Trindade e familiares

Estela Sacon celebra 
mais um ano de vida 

neste sábado, 12 
de junho, junto do 

namorado e da família

Bolo deste sábado, 
12, será para Helenice 
Arcangeleti, que ganha 
os parabéns dos filhos, 
dos netos e da família

Humberto Marques 
brinda nova idade neste 

sábado, dia 12, junto 
da esposa Osmari e dos 
filhos Miguel e Gabriela

Martha Ghizzi Daniel 
aniversaria amanhã, 

12 de junho, e recebe 
o carinho do marido 

Thiago e do filho João

Neto Serafim apaga 
velinhas amanhã, 12 
de junho, e recebe os 
parabéns da esposa 

Elisangela e familiares

Damaris Nágela brinda 
aniversário neste 

domingo, 13 de junho, 
junto dos pais Silvio e 

Raquel e da família

Diego Fiuza troca de 
idade no domingo, 13 de 
junho, ao lado dos pais 
Fernando e Adriana, do 
irmão Tiago e familiares

Giovana Becegato 
completa 21 anos neste 
domingo, 13 de junho, 

com os pais Luiz e Cleusa 
e o namorado Logan

Elen Amaral aniversaria 
neste domingo, 13 de 
junho, e comemora 
a data com o marido 

Paulinho e o filho Caio

O marido Danilo e a filha 
Antonella parabenizam 
Érika Landucci Godoy 
Coan pelo aniversário 
neste domingo, dia 13

Padre Rogério Cancian 
completa mais um ano 
de vida na segunda, 14, 
e recebe o carinho dos 
familiares e dos amigos

Os pais Nino e Maria 
Augusta e o irmão 

Rodolfo parabenizam 
Roberta Polastre na 

segunda, dia 14

Sara Lopes assopra 
velinhas na segunda, 

dia 14, ao lado da mãe 
Luciana e dos irmãos 

Amauri e Raquel

Ubirajara Pasquotto 
assopra velinhas na 

segunda, dia 14, ao lado 
da esposa Sandra e dos 
filhos Renato e Bianca

Alexandre Ricione brinda 
aniversário na terça, 
15 de junho, e recebe 

o carinho dos filhos, da 
namorada e da família

Aline Trevisan 
completa nova idade 

na terça, 15 de junho, 
na companhia dos 

familiares e amigos

O marido Ricardo, a 
filha Maria Clara e toda 
a família parabenizam

Amanda Sacon na terça, 
15 de junho

Anderson de Camargo 
aniversaria na terça, 15 
de junho, na companhia 
dos pais Marli e Orestes

e da irmã Andreza

Andréia Uliana festeja 
nova idade na terça, 

15 de junho, junto dos 
pais, da irmã, da avó e 

dos familiares

Bete Cattai celebra mais 
um ano de vida na terça, 

dia 15, na companhia 
do marido Carlos e das 
filhas Flávia e Jéssica

Claudinéia Tomazela 
assopra velinhas na 

terça, 15 de junho, ao 
lado dos familiares.
Receba os parabéns!

O marido Lua, os filhos 
Bruno e Barbara e 

familiares parabenizam 
Vera Lavorenti pela nova 

idade amanhã, dia 12

Antonia Tomazela 
Marcelo vai assoprar 

velinhas neste domingo, 
13 de junho, e receberá 

o carinho da família

Antoninha Luvizotto 
faz aniversário neste 

domingo, dia 13, junto 
do marido Vital, das 

filhas e dos familiares

A esposa Mirna, os filhos, 
os netos e toda a família 
felicitam Antonio Rafael 
Maimoni pelo aniversário 
no domingo, 13 de junho

Antonio Vanderlei Cruz 
assopra velinhas neste 
domingo, 13 de junho, 

na companhia da esposa 
Heloisa e dos filhos

Carolina Estefani Souto 
completa 17 anos neste 
domingo, 13 de junho, 

junto dos pais, do irmão 
e dos familiares

Antonio João Bau festeja 
74 anos na segunda, 

dia 14, na companhia da 
esposa Geni, dos filhos, 
dos netos e familiares

Cristiane Rossi Pilon 
comemora aniversário na 

segunda, dia 14, junto 
do marido Socó e das 
filhas Marina e Bella

Elieide dos Santos Maia 
celebra mais um ano de 
vida na segunda, 14 de 

junho, ao lado do marido 
Tite Arruda e da família

O bolo da segunda, 14 de 
junho, será para Helen 
Machado, que brinda a 
data na companhia dos 

familiares

O marido Aleus, as 
filhas Sofia e Isabela e 
a família parabenizam 

Maria Fernanda Peixoto 
na segunda, dia 14

Newton César Simonetti 
vira a folhinha na 

segunda, 14 de junho, 
junto da esposa Kátia e 
dos filhos Thomás e Ísis

Marcelo Lazarin festeja 
mais um ano neste 

domingo, 13 de junho, 
com a esposa Ana Lúcia

e o filho João Pedro

Marina de Oliveira 
Meneguette aniversaria 

neste domingo, 13, junto 
do marido Gustavo e das 
filhas Gabriela e Manuela

Toninho Campos vira o 
calendário no domingo, 
dia 13, na companhia da 
esposa Nylda Ramalho e 

da filha Giovana

Michela de Paulo 
Christensen assopra 

velinhas no domingo, 13 
de junho, com o marido 
Adair e a filha Barbara

Toninho Fré rasga 
folhinha neste domingo, 
13 de junho, junto dos 
filhos Bruno e Ramon e 

dos familiares

Bolo deste domingo, 
13, será para Vanessa 
Campos, que troca de 

idade na companhia do 
namorado e da família

Ana Cláudia e Lucas Lara 
Campos completam 

nova idade na segunda, 
14 de junho, e recebem o 

carinho da família

ANIVERSARIANTES

Daniela Mazzer, da 
Medicinale, rasga 

folhinha neste sábado, 
12 de junho, na 

companhia da família
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ANIVERSARIANTES

Os pais Cida e Geraldo, 
o irmão Tiago e o noivo 

Daroz felicitam Fernanda 
Cancian pelo aniversário 

na terça, 15 de junho

Kaio Ramos Lima 
completa nove anos 
na terça, dia 15, na 
companhia dos pais 
Daryele e Emerson

Marcia Gomes troca de 
idade na terça, dia 15, 

junto do marido Manoel 
e dos filhos Larissa, 
Beatriz e Emanuel

Brinde da terça, 15 de 
junho, será para Roberto 
Prior, que comemora a 

nova idade na companhia 
dos familiares

Sonia Stefani Paes 
assopra velinhas na 
terça, dia 15, com o 

marido Reinaldo, a filha 
e toda a família

Bolo da quarta, 16 de 
junho, será para Carlos 

Eduardo Soares, que 
festeja com a esposa 
Adriana e a família

Clarice Dal Pozzo faz 
aniversário na quarta, 

16 de junho, e recebe os 
cumprimentos da família 

e dos amigos

Ferdinando Mariano 
aniversaria da quarta, 
16, ao lado da esposa 
Bene e dos sobrinhos 

Gabriella, Guina e Murillo 

Fernanda Paladini 
rasga folhinha na quarta, 
16 de junho, ao lado dos 
pais Guto e Marie, dos 

avós e familiares 

Flavio Junio vira o 
calendário na quarta, 

dia 16, na companhia da 
esposa Tatiane, do filho 

e dos familiares

Os pais Deni e Tuto, os 
irmãos Marcela e Junior 
e o namorado felicitam

Gabriela Dal Colletto pelo 
níver na quarta, dia 16

Gisele Batiston Iversen 
brinda nova idade na 
quarta, 16 de junho, 
com o marido Audrey 

e a filha Isadora

Marjorye Dal Pozzo 
assopra velinhas na 

quarta, 16 de junho, e 
comemora a data com o 

namorado e a família

Mônica Alexandre rasga 
folhinha na quarta, dia 
16, na companhia do 
marido Ivan, do filho 

Antonio e dos familiares

Nilce Maria Sabadin 
festeja aniversário na 
quarta, 16 de junho, 
junto do marido, dos 
filhos e toda família

A esposa Maria Augusta 
e os filhos Roberta e 

Rodolfo felicitam Nino 
Polastre pelo aniversário 
na quarta, 16 de junho

Pedro Zanardo faz 
aniversário na quarta, 

16 de junho, ao lado da 
esposa Araci, da filha 
Grazieli e familiares

Stella Negrão festeja 
nova idade na quarta, 
16 de junho, junto do 

marido Nando, dos filhos 
e de toda a família

Valéria Módolo Gayotto 
aniversaria na quarta, 

16 de junho, ao lado do 
marido Arthur, da filha 
Amanda e familiares

Vera Benati 
recebe os cumprimentos 

especiais na quarta, 
16 de junho, e brinda a 

data com a família

Yana Ronchi rasga 
folhinha na quarta, 

16 de junho, junto do 
namorado Pedro Lanza 

e  dos familiares

O marido Newton, a filha 
Tatiana e o neto Pedro 
parabenizam Beatriz 

Marchesim pelo níver na 
quinta, 17 de junho

Bete Jabur aniversaria 
na quinta, 17 de junho, 
junto do marido Celso, 

das filhas Ana e Amanda, 
dos genros e familiares

Beto Soldera recebe os 
beijos da esposa Cristina, 

dos filhos Junior, Fábio 
e Guilherme e família na 

quinta, 17 de junho

Cecília Pandolfi faz 
aniversário na quinta, 
dia 17, na companhia 
do marido Flávio e das 
filhas Mirella e Michelli

Cleide Calocini 
troca de idade na quinta, 
17 de junho, e festeja a 

data na companhia 
dos familiares

Elder Romano de Nadai 
recebe os cumprimentos 
dos pais Mingo e Tata, 
dos irmãos e sobrinhos 
na quinta, 17 de junho

Fabiana Martelini 
Proença assopra velinhas 
na quinta, dia 17, ao lado 
do marido Murillo e dos 

filhos Lucas e Tomás

José Roberto Pilon 
comemora aniversário 
na quinta, dia 17, com 

a esposa Valéria, o filho 
João e familiares

Michel Pasquali 
aniversaria na quinta, 

dia 17, na companhia do 
filho Kaique e dos pais 

Pilé e Maria Helena

Mônica Constantino 
Cinto rasga folhinha na 

quinta, 17 de junho, 
junto do marido e 

dos familiares

Monica Nogueira 
completa mais um ano 

de vida na quinta, 17 de 
junho, na companhia 
do marido e do filho

Thalita Santos Gabilan 
vai trocar de idade na 

quinta, 17 de junho, ao 
lado do marido Lucas e 

do filho João Gabriel

Thiago Schuindt 
Falqueiro faz aniversário  
na quinta, dia 17, junto 
da esposa Viviane e das 

filhas Helena e Laura

Zezé Ferrari brinda nova 
idade com o marido 

Santo, os filhos, as netas 
e família  na próxima 
quinta, 17 de junho

Edison Piai troca de 
idade na terça, 15 de 

junho, ao lado da esposa 
Aline, da filha Maria 
Luiza e familiares
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Transmissão será realizada pelo canal do Instituto “Cornélio Pires” pela página do Facebook, a partir das 21 horas

HOJE 

Live encerra exposição sobre Cornélio Pires

Nesta sexta, 11 de junho, 
a partir das 21 horas, pelo 
canal do Instituto “Cornélio 
Pires” na página do Facebook, 
será realizada a transmissão 
da primeira live oficial dos ar-
tistas tieteenses Pedro Massa 
e Fábio Tomazela. 

A apresentação inédita é 
uma ação de contrapartida do 
projeto “Exposição Cornélio 
Pires - 90 Anos de Música Cai-
pira no Brasil”, realizada pelo 
Instituto Cultural “Cornélio 
Pires” e Governo do Estado 
de São Paulo pelo Proac, atra-
vés da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo.

A “Exposição Cornélio Pi-
res - 90 Anos de Música Cai-
pira no Brasil” visitou três 
cidades da região, atendendo 
o plano de retomada das es-
colas estaduais como parte do 
processo de acolhimento dos 
alunos. Em maio, os municí-

pios de Cerquilho e Boituva 
acolheram o projeto e, agora, 
em junho, foi a vez de Tietê, 
que recebe a exposição mon-
tada na escola “Plínio Rodri-
gues de Morais”.

De acordo com Pedro Mas-
sa, os totens que compõem a 
exposição são imponentes e 
possuem mais de dois metros 
de altura por um e trinta de 
comprimento e suas 25 peças 
apresentam, de maneira cro-
nológica, toda vida e obra do 
artista Cornélio Pires. A inicia-
tiva é inédita e pela primeira 
vez o rico acervo fotográfico 
do artista é apresentado em 
forma de exposição.

“São mais de 200 imagens 
raras entre fotos, documen-
tos, anotações e recortes de 
revistas e jornais do Brasil 
sobre Cornélio Pires, que ilus-
tram o texto - que tem início 
em seu nascimento, em 1884, 
passando pelos principais 

momentos da carreira no sé-
culo 20 até o seu falecimen-
to em 1958”, destacou Pedro 
Massa.

Vale ressaltar, ainda, que 
todo o material fotográfi-
co e visual foi digitalizado e 

restaurado com o auxílio da 
tecnologia. Este processo de 
restauração, produção e rea-
lização física até a apresenta-
ção da exposição levou mais 
de um ano e meio, conforme 
levantamento. “Muitas dessas 

imagens são inéditas e brin-
dam todas as facetas cornelia-
nas; a literatura, o teatro, o ci-
nema e a música. A exposição 
também explora a tecnologia 
digital e apresenta QR Codes, 
que sempre transportam o vi-
sitante para uma música, um 
filme, um relato ou uma piada 
do tieteense Cornélio Pires, 
vagando pelas estradas digi-
tais da internet”, disse Pedro 
Massa.

Já a diagramação visual e o 
tratamento das imagens ocor-
reram por meio do trabalho 
do diagramador César Guitte, 
com textos, produção e dire-
ção de Pedro Massa e propo-
nência de realização de Fábio 
Tomazel,a que cita a impor-
tância da ação: “Através deste 
projeto poderemos eternizar 
a obra do artista tieteense e 
levar o nome Cornélio Pires 
para o conhecimento das no-
vas gerações, garantindo, as-

sim, a sua eternidade na me-
mória artística e cultural do 
nosso País”. 

A exposição também pode 
ser visitada, de maneira vir-
tual, na página do Instituto 
Cultural “Cornélio Pires” no 
Facebook, tendo disponível o 
recurso de baixar os totens em 
arquivo PDF via celular, table-
te ou computador.

Em Tietê, a exposição pre-
sencial “Cornélio Pires - 90 
Anos de Música Caipira no 
Brasil” permanece na escola 
“Plínio Rodrigues de Morais” 
até esta sexta, 11 de junho, se-
guindo, em agosto, para Par-
dinho e, em setembro, para 
Botucatu. 

O horário de visita é das 
10 às 16 horas, sendo o uso 
de máscara, obrigatório. Mais 
informações e agendamento 
devem ser solicitados pelo 
telefone (15)99810-4327 via 
WhatsApp. 

Divulgação Pedro Massa

Fábio Tomazela e Pedro Massa serão
as atrações desta apresentação online

Felipe e Vânia

Aline e Márcio

Celina e Jeferson

Helena e Zé Antonio

Marcelo e Rafaela

Isabella e Gustavo

BODAS

BODAS

BODAS

BODAS

BODAS

BODAS

Em Tietê, Felipe Paludetto e Vânia Nastaro festejaram dois 
anos de união matrimonial na terça, 1º de junho, na compa-
nhia da filha Elisa, que fez um aninho em 27 de maio, e rece-
beram os cumprimentos dos familiares.

Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pe-
las Bodas de Topázio Azul!

Em Cerquilho, Aline Cristina Chagas Modanez e Márcio An-
tonio Modanez festejarão 16 anos de união matrimonial nesta 
sexta, 11 de junho, na companhia dos filhos Augusto, Arthur 
e Anthoni e familiares.

Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pe-
las Bodas de Pérola de Água Doce!

Em Tietê, Celina Aparecida da Cruz Xavier e Jeferson André 
de Souza Xavier completaram 27 anos de casamento na sexta, 
4 de junho, ao lado do filho Jhonatan Kaique e da nora Jéssica 
Pontes.

Recebam do jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas 
de Crisoprásio!

Em Tietê, Maria Helena Giovaneti Ferraz de Campos e José 
Antonio Ferraz de Campos (Dim-Dim) completarão 55 anos de 
casamento neste sábado, 12 de junho, ao lado do filho Márcio, 
da nora Cristina e da neta Isabela Vitória. 

Recebam do jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas 
de Jadeíta!

Em Tietê, Marcelo Camargo e Rafaela Parducci celebrarão 
17 anos de amor, cumplicidade e lealdade nesta sexta, 11 de 
junho, junto das filhas Giovana e Fernanda e da família. 

Do jornal Nossa Folha, seguem as felicitações pelas Bodas 
de Verdelita!

Em Cerquilho, Isabella Mazzer Moura Albino e Gustavo 
Gaiotto Albino celebrarão seis anos de amor, cumplicidade e 
lealdade neste sábado, 12 de junho, junto dos filhos Filippo e 
Lorenzo e dos familiares.

Do jornal Nossa Folha, seguem as felicitações pelas Bodas 
de Peridoto!

Arquivo familiar Arquivo familiarArquivo familiar
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Lorenzo Scudeler Marina Gardenal Maria Frizo Bertagna
NASCIMENTO BATIZADO 95 ANOS

Lorenzo Fonseca Scudeler nasceu na Santa Casa de Misericór-
dia de Tietê na quarta, 2 de junho, pesando 2.920 quilos. 

O bebê é filho de Miguel Fernando Scudeler e Daiane da Fon-
seca. São seus avós paternos Miguel Scudeler e Ana Paula Fre 
Scudeler e avós  maternos Antonio Vanucci e Elsa Fonseca (in 
memoriam).

Marina Franciscati Gardenal, filha de Mateus Gardenal e Na-
thália Franciscatti, foi batizada pelo padre Evandro Zanardo 
Paulin no domingo, 6 de junho, na igreja matriz de Jumirim, na 
presença dos padrinhos Eduardo Gardenal e Marcela Pigato e fa-
miliares. A cerimônia teve cobertura fotográfica de Sidnei Pala-
dini.

Maria Frizo Bertagna, viúva de Luiz Bertagna e mãe de 
Maria José (in memoriam), Ema Maria, Maria Gorete, José Ma-
ria e Benedito Antonio, avó de Ana Maria, João Cezar, Sheila, 
Willian, Luiz Lino e Miguel Tadeu e bisavó de João Miguel, Enzo 
e Joseph, completou 95 anos na segunda, 7 de junho, na com-
panhia dos seus familiares.

Arquivo familiar DivulgaçãoSidnei Paladini



João Madeira

Francisco José Itamar de 
Assumpção, nacionalmente 
conhecido como Itamar As-
sumpção, foi um compositor, 
cantor, poeta, violonista e 
baixista, nascido em 13 de se-
tembro de 1949, no município 
de Tietê. 

Aos 12 anos, passou a 
morar com a família em Ara-
pongas no Paraná, sendo in-
centivado pelo pai Januário 
Assumpção a tocar atabaque 
nas reuniões religiosas. Nes-
sa cidade, viveu a juventude, 
estudou Contabilidade, mas 
não se formou, aprendendo a 
tocar sozinho violão e baixo. 

Itamar Assumpção tam-
bém quis ser jogador de fu-
tebol, sem sucesso, embora 
tenha sido convidado a jogar 
nas divisões de base da Por-
tuguesa de Desportos, em São 
Paulo. 

Em Londrina, começou 
a atuar em peças de teatro e 
espetáculos musicais, conhe-
cendo Arrigo Barnabé. Em 
seguida, decidiu se dedicar 
exclusivamente à música e, 
em 1973, mudou-se para São 

Paulo.
Em 1975, participou de um 

festival de música em Cam-
pinas e saiu vitorioso com a 
canção “Luzia”. No mesmo 
ano, apresentou, com suces-
so, “Nego Dito” no festival da 
Feira da Vila Madalena em São 
Paulo. Ali iniciou contato com 
músicos e artistas que forma-
riam a vanguarda paulistana. 
Em 1979, participou com a 
banda Sabor de Veneno e Ar-
rigo Barnabé do festival de 
música da TV Cultura de São 
Paulo com a canção “Diver-
sões Eletrônicas”, composta 
por Arrigo Barnabé, que ven-
ceu o festival. 

Nesta mesma época, Ita-
mar Assumpção gravou seus 
três primeiros discos: “Bele-
léu”, “Leléu” e “Eu” (1980), 
com a banda Isca de Polícia, 
Às Próprias Custas S/A (ao 
vivo, 1983) e Sampa Midnight 
(1986).

No ano de 1988, lançou 
pelo acordo Continental e Lira 
Paulistana o disco “Intercon-
tinental! Quem Diria! Era Só o 
que Faltava!”, título que alude 

à participação da gravadora 
major Continental na produ-

ção do trabalho. No início da 
década de 1990, pela gravado-

ra independente Baratos Afins 
foi a vez da trilogia “Bicho de 
Sete Cabeças”, acompanhada 
pela banda Orquídeas do Bra-
sil, formada só por mulheres, 
e que traz a participação de 
Tom Zé e Rita Lee.

Em 1995, Itamar Assump-
ção ganhou o prêmio de me-
lhor cantor do ano concedido 
pela Associação Paulista dos 
Críticos de Arte (APCA) e, no 
ano seguinte, gravou um CD 
em homenagem a Ataulfo 
Alves, chamado “Pra Sempre 
Agora”. Posteriormente, em 
1998, lançou “Pretobrás - Por 
que Eu Não Pensei Nisso An-
tes” e produz, também, os 
discos das cantoras Fortuna e 
Alzíra Espíndola.

Adoentado, deixou de gra-
var e diminuiu as atividades 
artísticas, vindo a falecer ví-
tima de câncer de intestino, 
em 12 de junho de 2003, aos 
53 anos. Deixou duas filhas, 
as cantoras Anelis (que fez 
parte da sua banda) e Serena 
Assumpção, que perpetuam a 
obra do pai em shows e CDs. 

Vale lembrar que Itamar 

Assumpção experimentou a 
mistura dos sons do rock com 
o samba e o funk, criando uma 
linguagem urbana. Conside-
rado poeta e músico, viveu à 
margem da mídia, na época, 
recusando-se, inclusive, a edi-
tar suas músicas e a entrar no 
que chamava de sistema. 

Em 2004, foi lançado o CD 
póstumo “Isso Vai Dar Re-
percussão”, fruto da parceria 
com o percussionista Naná 
Vasconcelos. Dois anos de-
pois, foi editado o songbook 
“O Livro de Canções e Histó-
rias”, de Itamar Assumpção 
(Ediouro), com dois CDs iné-
ditos. 

No ano de 2010, houve o 
lançamento da sua obra com-
pleta, intitulada Caixa Preta, 
pelo selo Sesc, também com 
música inéditas. Em 2012 é 
lançado, numa coedição entre 
Itaú Cultural e editora Tercei-
ro Nome, Itamar Assumpção 
- Cadernos Inéditos, coletâ-
nea de textos retirados dos 
60 cadernos de anotações do 
músico, com letras, desenhos 
e poemas.

O artista tieteense experimentou a mistura dos sons do rock com o samba e o funk, criando uma linguagem urbana e sua própria identidade

Conheça quem foi Francisco Itamar de Assumpção

Adoentado, Itamar Assumpção faleceu aos 53 anos, 
vítima de câncer de intestino

Arquivo internet
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Perfil entrevista 
Giovana Becegato

Arquivo pessoal

Acervo familiar

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

edição traz a professora Yo-
landa Biagioni Camargo. Nasci-
da, em 19 de outubro de 1910, 
na cidade de Porangaba, era 
filha de Santino Biagioni e Ítala 
Magnani Biagioni. 

Carinhosamente chamada 
pelo apelido de Nenê Biagio-
ni, Yolanda foi casada com 
Oswaldo Bráulio Camargo e 
teve dois filhos: Onélia Maria e 
José Geraldo.

Iniciou seus estudos nas 
Escolas Reunidas de Poranga-
ba e concluiu o curso primário 
no grupo escolar “João Kopk”, 
em São Paulo.

Vale ressaltar que a família 
Biagioni fixou residência no 
município de Cerquilho a par-
tir de 1923, quando iniciou ati-
vidades comerciais. Na época, 
Yolanda matriculou-se no co-
légio dos Anjos, atual Instituto 
Santa Marcelina de Botucatu, 
para continuar seus estudos. 
Ali, se formou professora.

No ano de 1933, Yolanda 
iniciou sua carreira no Magis-
tério e se destacou por gostar 
muito de música e usar este re-

curso para ensinar seus alunos 
em sala de aula. 

Casou-se, em 1935 e, como 
seu marido era ferroviário da 
antiga Estrada de Ferro Soro-
cabana, ela o acompanhava em 
sua transferências de cidades. 
Por isso, morou em Ipauçu 
e Tatuí, sempre dando aulas 
nestes municípios. 

Naquela época, Yolanda já 
incentivava seus alunos à lei-
tura e à música, sendo ela re-
gente de canto e colaboradora 
incansável das festividades cí-
vicas e obrigatórias.

No ano de 1950, a profes-
sora retornou para a cidade 
de Cerquilho e trabalhou no 
grupo escolar “João Toledo” 
até 1957, aposentando-se dois 
anos depois.

Admirada por toda a co-
munidade, dedicou grande 
parte de sua vida à educação e 
sempre deu grande ênfase ao 
civismo, à leitura e à importân-
cia da música. 

Yolanda faleceu, em 2 de 
agosto do ano de 1983, e está 
sepultada no Cemitério Antigo 
de Cerquilho.

Acervo Nossa Folha

Giovana Aparecida Becegato nasceu, em 13 de junho de 
2000, no município de Tietê. É filha de Luiz Becegato e Cleuza 
Becegato e namora Logan Hidalgo. 

Formada em Jornalismo, trabalha como redatora na I am 
Comunica Marketing Digital, Planejamento Estratégico e Con-
sultoria Branding Criativo.

Eu sou? Bonita e ansiosa. 
Sinônimo de beleza? Giovanna Ewbank.
Cantor e cantora? Shawn Mendes e Taylor Swift.
Ator e atriz? Adam Sandler e Anne Hathaway.
Sonho? Colecionar carimbos no passaporte.
Amor? Família.
Solidão? Faz parte. 
Deus? Tudo.
Religião? Adventista do Sétimo Dia.
Filme? Simplesmente Acontece.
Sonho de consumo? No momento, o primeiro é me vacinar 

contra a covid-19.
Defeito? Ansiedade.
Qualidade? Organização.
Lugar? Minha cama.
Lazer? Assistir séries.
Qual o livro de cabeceira? “Os Delírios de Consumo de 

Becky Bloom”.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Antes, Nu-

tricionista. Hoje, esteticista. 
Momento da vida para repetir? Minha festa de 15 anos. 

Inesquecível!
Alegria? Ganhar chocolate.
Tristeza? Saudade de quem eu amo. 
Decepção? Ela me fez aprender muitas coisas.
Receita contra o tédio? Pipoca e Netflix.
Tem saudades do quê? Dos momentos com a minha avó 

Maria Aparecida (in memoriam).
Amizade é? Ter alguém para contar nos bons e maus mo-

mentos. 
Um(a) amigo(a) especial? Gabrieli Garattini. 
Palavra que riscaria do vocabulário? Ódio.
Ídolo? Não tenho. 
Frase? “Tudo coopera para o bem daqueles que amam a 

Deus” - Romanos 8:28.
Nota 10 para: quem acorda cedo para malhar.
Nota zero para: a covid-19.
Um grande homem ou uma grande mulher?  Minha mãe 

Cleuza Becegato.
Planos para o futuro? Terminar a faculdade e começar 

uma Pós-graduação. 
Recado? Deixe o medo de lado e vá atrás dos seus sonhos! 

Confie no processo!

DE 12 A 18 DE JUNHO

DROGA RAIA (15)3282-4046

ESPAÇO ABERTO

Uma frase marcante que 
sempre era dita pelo saudoso 
João Camargo Madeira: “Aju-
dar não é envelhecer, é a eter-
na juventude estimulada pelo 
desejo de servir!”. Tem outra 
frase que lembrava seus fun-
cionários: “Esses meninos vão 
brilhar e Cerquilho sentir-se-á 
orgulhosa como eu!”

Assim era o tieteense João 
Camargo Madeira nascido em 
3 de fevereiro do ano de 1896. 

Um homem que desde meni-
no mostrou habilidades para 
a farmácia. Ainda jovem, de-
pois de um aprendizado em 
sua terra natal, transferiu-se 
para São Paulo, onde por mui-
tos anos atuou na Farmácia 
Central do Braz (dos irmãos 
Líbero). Em seguida, foi traba-
lhar na Farmácia Assis, uma 
das mais importantes da capi-
tal paulista.

Levado pela vontade e pelo 
amor ao trabalho, aceitou di-
rigir a Farmácia da Compa-
nhia José Gorgi que, na épo-
ca, construía por contrato o 
prolongamento da Estrada de 
Ferro Sorocabana, localizada 
em Indiana. Nessa localidade, 
ao longo de suas atividades, 
adquiriu alqueires de terra 
por acreditar na florescente 
região. No município de In-
diana, no Estado de São Pau-
lo, ficou cerca de dois anos, 
acompanhando passo a passo 
o avanço dos trilhos até Santo 
Anastácio.

Vendo frustrados seus es-
forços, João Camargo Madeira 
regressou a São Paulo no auge 
da famosa gripe espanhola, 
nos fins de 1918, aonde con-
tribuiu, de novo, na Farmácia 
Assis, com valioso atendimen-
to à população que enfrentava 

a calamidade.
No ano de 1921, aos 25 

anos, atendendo a sugestão 
do primo dr. Ibrahim, mudou-
-se para Cerquilho e, em 1925, 
casou-se com Noêmia Souto 
e tiveram uma filha chamada 
Maria Elisa.

O farmacêutico dedicado e 
carinhoso ganhava a simpatia 
da gente cerquilhense e, nas 
farmácias São José e São Be-
nedito (a mesma que perten-
ceu a José Maria Grando, na 
rua dr. Campos, no Centro de 
Cerquilho, e hoje pertence aos 
farmacêuticos Marcelo Tesser 
e Paulo Pantojo), orientou os  
“meninos”: seus irmãos Afon-
so, Celso e Antonio Carlos, 
seu cunhado Antonio Souto, 
Pefani Daros, Ricieri Regina-
to, José Manoel “Zito” Souto, 
Luiz Manoel “Gige” Souto, os 
irmãos Euclides e Tarciso Mo-
danezi, os irmãos Dioracy e 
Hélio Urso, Adilson Sanson, 
Darci Burani, Adilson Nunes, 
Celso Grando e os irmãos 
Francisco e Ivan Campos.

Poucos meses antes de fa-
lecer, João Camargo Madeira 
ainda era visto na Farmácia 
São Benedito com a frequên-
cia que sua saúde permitia. 
Contando sempre com a va-
liosa colaboração da esposa 

Noêmia, por mais de 60 anos 
João Camargo Madeira exer-
ceu suas atividades com toda 
lisura e ética profissional.

Foi, ainda, juiz de paz em 
Cerquilho no tempo da cha-
mada República Velha (antes 
de 1930), época em que os 37 
milhões de brasileiros viam 
seu País mergulhado na mais 
aguda crise enfrentada, onde 
se jogaram por terra as cota-
ções do café na Bolsa de Nova 
Iorque. João Camargo Madeira 
também foi vereador da Câ-
mara Municipal Cerquilhense, 
apesar de não ter ambições 
políticas.

Este nobre cidadão que 
residiu em Cerquilho muito 
contribuiu para o progresso 
da Cidade das Rosas e dos 
Tropeiros. João Camargo Ma-
deira foi um cidadão exem-
plar. Um ser humano incrível 
que viveu para a sua profissão 
e para a comunidade.

Sua morte em 9 de setem-
bro do ano de 1981 conster-
nou a cidade de Cerquilho, 
onde sempre mereceu a ad-
miração de todos. Nesta data, 
João Camargo Madeira deixou 
muitos exemplos de amor, 
trabalho, solidariedade, ami-
zade, luta, dignidade e profis-
sionalismo.

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)

Deraldo Rodrigues
faleceu em 26/12/2015
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Comércio funciona até mais tarde 
neste sábado

DIA DOS NAMORADOS

A Associação Comercial 
e Empresarial de Tietê (Acet), 
que tem como presidente o 
empresário e comerciante Tia-
go de Castro, informou que 
neste sábado, 12 de junho, em 
virtude do Dia dos Namora-
dos, o comércio da cidade fun-
cionará até às 18 horas.

Pelo segundo ano, este dia 
que celebra o amor será come-
morado em meio à pandemia 
da covid-19. Mas este novo 12 
de junho promete ser diferen-
te e, para o alívio do comércio 
brasileiro, melhor que o de 
2020.

No ano passado, a data co-
memorativa ocorreu durante 
um momento de maiores res-
trições à circulação de pesso-
as e crescimento de casos na 
primeira onda do novo coro-

navírus no Brasil. Esses fatores 
contribuíram para uma queda 
de 25,3% nas vendas em rela-
ção a 2019, de acordo com a 

Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC).

Mas e agora, quais são as 

perspectivas para o Dia dos 
Namorados deste ano? Em-
bora a pandemia da covid-19 
ainda esteja presente no País, 
a expectativa é de recuperação 
das vendas no Dia dos Namo-
rados. 

De acordo com a estimati-
va da própria CNC, o Dia dos 
Namorados deve movimentar 
no comércio brasileiro cerca 
de R$ 1,65 bilhão, já desconta-
da a inflação. A cifra represen-
ta uma alta de 2,5% em volume 
de vendas em relação a igual 
período do ano passado.

A seguir, tem opções diver-
sas de presentes para oferecer 
neste Dia dos Namorados com 
preços especiais e facilidade 
no pagamento. Assim, nin-
guém deixa de presentear seu 
par nesta data tão especial.

Divulgação

Prestigie o comércio local


