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EM TIETÊ

Divulgada a 
instalação de 
novo semáforo 

Em Tietê, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Segurança e Trânsito, 
anunciou  a instalação de um 
novo semáforo na praça dr. 

Elias Garcia, esquina com as 
ruas Tenente Gelás e dr. Pali-
nuro, no Centro. 

O novo sinalizador deverá 
entrar em funcionamento as-

sim que a Elektro executar a 
ligação do padrão de energia 
específico para alimentar o 
equipamento.
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UTILIDADE PÚBLICA
SAMAE, TRABALHANDO PARA VOCÊ, PEDE A COLABO-
RAÇÃO DE TODOS QUANTO AO USO CONSCIENTE DA 
ÁGUA.
PEQUENAS AÇÕES NO DIA A DIA CONTRIBUEM PARA 
EVITAR O DESPERDÍCIO:
aDIMINUIR O TEMPO NO CHUVEIRO;
aFECHAR A TORNEIRA PARA ESCOVAR DENTES E EN-
SABOAR LOUÇAS;
aEVITAR O USO DE MANGUEIRA PARA LAVAR CALÇA-
DAS, QUINTAIS E CARROS;
aVERIFICAR E CONSERTAR OS VAZAMENTOS.

ATITUDES COMO ESSAS PODEM GERAR GRANDE ECO-
NOMIA E A CERTEZA DE CONTRIBUIR PARA A PRESERVA-
ÇÃO DO MEIO AMBIENTE. FAÇA SUA PARTE!
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Bicadinhas da semana 

Verdadeiro autoamor!

PARA ENCERRAR

Já repararam como há pessoas que reclamam de absoluta-
mente tudo no dia a dia? Se chove, reclamam! Se faz sol, recla-
mam também! Para muitos, nada está bom e tudo está completa-
mente errado. Tudo tem que melhorar e, se muda, está enganoso.

Quem concorda que, quanto mais reclamamos, mais signifi-
ca que estamos vazios e insatisfeitos e desejamos, de forma in-
consciente, colocar a culpa em fatos exteriores ou em terceiros? 
Desse modo, é mais que preciso voltarmos a nossa atenção para 
o que realmente importa: como estão o nosso interior e o nosso  
autoamor.

Sabemos que o verdadeiro autoamor não é satisfação mo-
mentânea dos nossos desejos, mas sim aquele ato que não pre-
judica o ser espiritual nem o corpo físico e nos dá, de fato, a 
verdadeira alegria interior, preenchedora de todas as “lacunas” 
da reclamação. Como exemplo, podemos citar a caridade como 
um verdadeiro autoamor. Afinal, quando fazemos o bem ao pró-
ximo, fazemos o bem a nós mesmos. Também quando amamos 
ao próximo, amamos a nós mesmos!

Ou seja, quando aprendemos o autoamor, na verdade, aban-
donamos aquele “ser crítico” que existe em nós e passamos a 
exercer a generosidade do autoperdão, ou seja, a aceitação incon-
dicional da criatura ainda imperfeita que somos. Assim, compre-
endemos que nos tornamos aquilo que sentimos! 

Aliás, saber o que nos convém e o que é útil exige, no mínimo, 
discernimento aliado ao fator tempo. Portanto, quando usamos 
os rótulos “certo e errado”, fomentamos a culpa e a punição. Na 
verdade, quando sabemos o que nos convém, agimos e escolhe-
mos com responsabilidade na condição de autores do nosso des-
tino. Quando amadurecemos, percebemos que certo e errado se 
tornam formas de entender experiências diversificadas.

Considerando tudo isso, lembremo-nos sempre: somos trata-
dos como nos tratamos. Assim, pergunto: como sermos merece-
dores do amor do outro senão recebemos nem o nosso próprio? 
Autoamor é um aprendizado! Educar os nossos sentimentos é 
tomar posse de nós próprios.

Acontece que poucos de nós estamos, na verdade, maduros 
o bastante para respeitar o livre caminhar uns dos outros. Via de 
regra, queremos tornar o outro em “o mesmo”, ou seja, anular a 
diferença para que seja igual a nós. 

Por isso, para se ter um mundo regenerado que a humanida-
de tanto sonha, precisaremos ficar de menos “mimimi” e ter uma 
maior compreensão, um maior respeito e, acima de tudo, fazer 
a nossa parte para essa real mudança. Ou seja, vamos ter que 
exigir menos e agir mais, sem esquecer-se de ter misericórdia 
para com as imperfeições alheias e piedade para com as nossas 
próprias falhas. 

Afinal, todo dia a vida pede menos indiferença e mais sensi-
bilidade. Pede menos exigências e muito mais sensatez. Se assim 
fizermos, certamente, a realidade atual será outra! Teremos re-
lacionamentos mais fortes e duradouros, pessoas mais saudá-
veis e humanas, famílias mais estruturadas e menos discórdias. 
Teremos mais compreensão e menos julgamento, além de mais 
acolhimento e menos ódio. Concorda?

“O caminho está à tua espera. Pé na estrada! Coloque um so-
nho na alma, fé no coração e esperança na mochila. A vida se 
enche de novidades para os que se aventuram na viagem que 
conduz à verdadeira liberdade” - autor desconhecido.

NOVIDADE Os corintianos Jonacir Amorim, Hélio Gardenal, 
Guilherme Santarém, Wilson Souza (Ronaldinho), Alex Honório, 
André Saccon, Ademir Modanesi, Assis, Édie Honório, Manoel Da-
vid e turma estão ansiosos para conferir o mosaico no Setor Leste 
da Neo Química Arena, que fica de frente para as câmeras de TV. 
A novidade está sendo preparada para o duelo contra o Ceará, 
neste domingo, 15 de agosto, pela 16ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Dessa vez, o espaço mostrará a inscrição “campeão 
dos campeões”, que remete a um trecho do hino corintiano.

NA TORCIDA O que acharam os palmeirenses Nilson Bertola, 
Beto Rodrigues, Gabi Fragnani, Gê Tock, Diva Rodrigues, Ubal-
do Bergamin Filho, César Ercolim, Sérgio Gaiotto, Crau Jacomin, 
Dirlei Baccili, Quinha Cancian, Zeca Cardoso, Sutilo (bar), Djalma 
Cestarioli, Newton Simonetti, Carlão Bonati, Zeco Ribeiro, Bob Al-
ves Lima, Luis Paladini, Anselmo Cancian, Marcelo Badu, Thiago 
Regatá e Luis Fernando Antunes da atuação de Breno Lopes na 
partida contra o São Paulo? Abel Ferreira acertou ou errou? Foi 
burro ou “quase” gênio?

ELES VALEM OURO Espalharam por aí que, se “levantamento 
de copo” fosse modalidade nas Olímpiadas, a equipe do “Agora 
Eu ‘se’ Consagro” (Aesc) já seria medalha de ouro, com destaque 
para Marcos Pantojo, Juce, Adonis e companhia. Mas a pergunta 
que não quer calar é: quem mais iria compor a delegação?

COMO ASSIM? De acordo com os fofoqueiros de plantão, 
Newton Knippel descontruiu o clássico “A Branca de Neve e os 
Sete Anões” na Chácara Jatobá, em Tietê. Sua “ação calculada” 
eliminou um dos anões! Será que Newton se lembra qual foi?

CHURRASCADA Espalharam por aí que no Rancho do Paeh, 
de Gilson Santos Machado (Gilsão Paeh), dieta vegana não tem 
vez. Por lá, a churrascada rola solta para alegria do próprio anfi-
trião, com direito até a peça de picanha.

AVÓS CORUJAS Segundo as borboletas do jardim, Ilda Maria 
Reis da Costa Diz e Antonio José Saconi Diz ficam radiantes de 
felicidade com as visitas da netinha Marina Pegorelli Diz. Toda 
vez, a vida ganha mais cor com a chegada da pequena figura!

LEITOR ASSÍDUO De acordo com os fofoqueiros de plantão, 
quem é leitor assíduo deste semanário e não perde as Bicadinhas 
da Semana é o palmeirense e torcedor do Ituano, Gabi Fragnani. 
Desde que chegou em Tietê, há mais de 50 anos, ele acompanha 
o jornal Nossa Folha.

HIENA HARDY As borboletas do jardim contaram que Édie 
“Salim” Honório passará a adotar o célebre bordão “Ó, vida! Ó, 
céus!” nos dias que ele não está bem ou que leva xingos da espo-
sa Leonor Machia Honório. 

SEM LOVE As más línguas disseram que Talão Madeira (o 
eterno reserva do Aesc) está “na pista” porque, ainda, não se tor-
nou um homem romântico. Segundo comentários, ele está preci-
sando fazer um curso chamado “Como conquistar a mulher dos 
seus sonhos em sete dias”, porque, depois disso, ele cansa. Tem, 
ainda, quem fale que Talão precisa mesmo é de um coach senti-
mental. Ou vale o programa do Silvio Santos?

AMIZADE DE SEMPRE As borboletas do jardim souberam que 
a advogada Silvia Maria Alves de Almeida, de São Paulo, deseja 
conversar com o ex-prefeito Clóvis Pasquali, mas não o encontra.

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

OPORTUNIDADE Em Cer-
quilho estão abertas as inscri-
ções para o curso de Auxiliar 
Mecânico de Manutenção do 
Senai, destinado para jovens  
acima dos 16 anos e adultos. 
Para se inscrever, os interes-
sados devem apresentar cópia 
dos documentos de identifica-
ção com foto, CPF e compro-
vante de endereço. As aulas 
ocorrem de segunda à sexta, 
das 7h30 às 11h30. Mais infor-
mações: (15)3284-5767.

CONVITE Em Jumirim, a 2ª 
audiência pública sobre o Pla-
no Diretor Municipal ocorrerá 
hoje, 13 de agosto, às 14 horas, 
na Câmara Municipal. Aqueles 
que tiverem interesse em fazer 
perguntas podem encaminhá-
-las para o e-mail pdm@jumi-
rim.sp.gov.br. O formulário 
consta no site oficial https://
www.jumirim.sp.gov.br/.../
plano-diretor-2-audiencia.

PROGRAMAÇÃO Em Tie-
tê, dentro das atividades da 5ª 
Semana da Família, a Paróquia 
Santíssima Trindade promove 
hoje, 13 de agosto, às 19h30, 
missa com o padre Thiago 
Queiroz Alves, de Cerquilho. Já 
amanhã, dia 14, o encerramen-
to terá o pároco Santo Candido 
às 19 horas. Nestes dois dias 
haverá transmissão pelo Face-
book da igreja matriz.

LIVE 1 Hoje, 13 de agosto, 
às 20 horas, pelo perfil @da-
manarodrigues no Instagram, 
a jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, fará uma live com 
o comerciante Gerson Apare-
cido Tomé. No bate-papo ao 
vivo, além de falar sobre a sua 
trajetória, Tomé também con-
tará o que precisou enfrentar 
para vencer a covid-19 e, des-
de então, como enxerga a vida.

CONCURSO Seguem até 
este domingo, 15 de agosto, 
as inscrições para o concurso 
de poemas do Festival Cultu-
rando de Literatura - Vila das 
Artes 2021. Além de distribuir 
R$15 mil em prêmios e sele-
cionar 10 textos na categoria 

nacional, a iniciativa também 
contará com o Prêmio “Manoel 
Novaes”, premiando três po-
emas de autores nascidos ou 
residentes em Cerquilho, Tie-
tê, Laranjal Paulista, Jumirim 
e Porto Feliz. O regulamento 
consta no projetoculturando.
com.br.

LIVE 2 Na segunda, 16 de 
agosto, às 20 horas, a fotógra-
fa e empreendedora Alissa Mu-
zzin entrará em uma live com 
a jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, no @damanarodri-
gues no Instagram. Nesta con-
versa, serão abordados temas 
como vida profissional e pes-
soal, como se reinventou nesta 
pandemia sem eventos para 
fotografar e por qual razão 
decidiu investir na Papa Rica 
Cerquilho, uma franquia que 
oferece alimentos para intro-
dução alimentar infantil. 

LIVE 3 Marcinho Giriboni, 
da Atomix, chega para uma 
live com a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, na quarta, 
18 de agosto, às 20 horas, no 
@damanarodrigues no Ins-
tagram. Ao vivo, ele contará 
como se tornou empresário 
do ramo de entretenimento, 
assim como falará das princi-
pais superações na pandemia, 
das conquistas pessoais e pro-
fissionais e da vida em família.

MATRÍCULAS Até 20 de 
agosto, o Projeto Guri segue 
com o período de matrículas. 
Para a inscrição, deve-se aces-
sar o site do projeto e preen-
cher o formulário. O link é o 
https://bit.ly/NovasMatrícu-
las2021-2. O Polo Tietê atende 
pelo (15)3285-2937 e o de Cer-
quilho pelo (15)3384-1796.

CAPACITAÇÃO De 23 a 27 
de agosto, das 17 às 21 horas, 
a Associação Comercial e Em-
presarial de Tietê (Acet) pro-
move o “Empreenda Rápido”. 
Os temas abordados serão 
marketing, finanças, ideia de 
negócios e  formalização. In-
forme-se: (15)3282-1291.

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 14 de agosto

SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: às 17h30
SANTA TERESINHA: às 16 e às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19h30.
SÃO PEDRO: às 19:30.

DOMINGO: 15 de agosto
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9h30.
GARCIA: às 10 horas (N.S. Mães dos Homens - festa)
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE:  às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 17h30.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 

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

NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: domingo às 18 horas
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.



Vinícios Morás pede volta
do plantão policial

DELEGACIA LOCAL

Na segunda, 9 de agosto, 
na sessão ordinária da Câma-
ra Municipal de Cerquilho, o 
vereador Vinícios Morás (Re-
publicanos), em conjunto com 
os edis Simone Feher Bellucci 
(PSDB), Cleiton Scudeler (Cida-
dania) e Mauro Frare (PSDB), 
solicitou ao prefeito Aldo 
Sanson (PSDB) que o chefe do 
Poder Executivo interceda jun-
to ao órgão competente pelo 
reestabelecimento do plantão 
de atendimento da Delegacia 
de Polícia Civil, considerando 
que, atualmente, os flagrantes 
realizados fora do horário de 
expediente só podem ser apre-
sentados na cidade vizinha de 
Tatuí.

Na ocasião, Vinícios Morás 
ressaltou que a presente indi-
cação atende aos pedidos da 
população cerquilhense, prin-
cipalmente em razão do des-
locamento das partes envolvi-
das nas ocorrências. “Quando 
precisam, essas pessoas têm 

que percorrer uma distância 
de 35 quilômetros até Tatuí, 
o que, além de ser perigoso e 
cansativo, causa prejuízo ao 
munícipe e ao patrulhamento 
dos policiais”, destacou o ve-
reador.

Na mesma sessão, Vinícios 
Morás também indicou ao Po-
der Executivo Municipal que 
adquira faixas refletivas e as 
instale nos carrinhos de limpe-
za utilizados pelos profissio-
nais que executam a limpeza 
nas vias públicas. “Tal indica-
ção se faz necessária conside-
rando as condições climáticas 
adversas e a baixa luminosi-
dade que, em determinadas 
situações e dias, podem gerar 
transtornos ou mesmo aciden-
tes envolvendo motoristas e os 
trabalhadores. A ideia do pro-
jeto é a de aumentar a segu-
rança no trânsito, assim como 
a dos profissionais envolvi-
dos”, acrescentou o vereador 
durante a sessão.

Prefeito e secretários 
entregam reivindicações

ENCONTRO

O prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) e os secretários muni-
cipais Pedro de Paludeto Pasin 
(Esportes, Juventude e Lazer) 
e Luis Gonzaga Carniel (Servi-
ços) estiveram na sexta, 6 de 
agosto, em Itapetininga, com o 
secretário de Estado de Espor-
tes, Aildo Rodrigues Ferreira.

De acordo com a Prefeitu-
ra, o encontro contou com a 
entrega de solicitações, atra-
vés de contatos estabelecidos 
anteriormente com a Secre-
taria Estadual de Esportes. 
Segundo divulgado, foi uma 
oportunidade do prefeito re-
presentar Tietê, que é um dos 
municípios da Região Metro-
politana de Sorocaba (RMS) e é 

considerado destaque no com-
bate à covid-19 e na projeção 
do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), reconhecido 
pelas Nações Unidas, como 
medida resumida do progres-
so, em três dimensões básicas: 
renda, educação e saúde.

Entre as reivindicações 
apresentadas pelo prefeito 
atentando-se à existência do 
programa do Governo do Es-
tado, destaca-se a construção 
de arenas esportivas com gra-
mado sintético para os bairros 
populares. Na ocasião, Tietê 
foi presenteada com um kit es-
portivo para ser utilizado pela 
Sejul na retomada presencial 
das atividades.

Em nota oficial, o engenhei-
ro e diretor-superintendente 
do Serviço Autônomo Munici-
pal de Água e Esgoto (Samae), 
Reinaldo Martim Camargo, in-
formou sobre o novo registro 
de queda da produção da água 
subterrânea dos poços artesia-
nos de Tietê, que atendem as 
regiões que se encontram em 
racionamento, o que, segun-
do ele, agravou a situação da 
oferta de água nas residências 
nos dias e horários que, inicial-
mente, previa-se regularizar o 
abastecimento.

Para realizar a atual políti-
ca de racionamento, o Samae 
considerou o maior período 
de estiagem das últimas dé-
cadas e, por conta disso, mo-
nitora e efetua a abertura e o 
fechamento de 43 registros 
distribuídos na região central. 
Ainda segundo o diretor-supe-
rintendente, há uma carência 
de produção e de reservação 
da água potável para a execu-
ção das ações previstas na atu-
al situação de racionamento. 
No entanto, o Samae ressaltou 
que estuda novas ações para 
combater a crise hídrica.

Com relação à região do 
São Pedro, também afetada 
pelo racionamento, durante 
todas as noites, o Samae consi-

derou que, com a interrupção 
total no abastecimento das 22 
horas às 4 horas da manhã, 
houve uma melhora na reser-
vação e destou que, em breve, 
entrará em funcionamento 
um novo poço que reforçará o 
abastecimento da localidade. 

O diretor-superintendente  
também disse que na quarta, 
11 de agosto, ocorreu nova 
ação de manutenção geral no 
poço artesiano da rua por par-
te do abastecimento da área 
central. Diante disso,  solicitou 
à população, principalmente 
dos bairros que não sofrem 
ainda com os efeitos da crise 

hídrica, para que estes consu-
mam a água potável com pru-
dência.   

“Lembremos que, ao longo 
dos últimos 20 anos, os cená-
rios críticos sobre escassez 
hídrica vêm sendo debatidos 
e expostos com alertas por 
parte de vários grupos da co-
munidade científica mundial. 
Diante disso, é preciso maior 
consciência da população para 
minimizar qualquer desperdí-
cio”, disse Reinaldo.

Assim, através dos estudos 
de campo executado e de da-
dos oficiais do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 

(Daee) do Estado, o Samae di-
vulgou gráficos que demons-
tram os efeitos da severa crise 
hídrica, principalmente no que 
refere-se o abastecimento nas 
duas áreas, já citadas.

Ainda segundo o diretor-
-superintendente, em 2020, a 
Prefeitura repassou ao Samae 
R$483.300,00 e está repas-
sando mais R$621.249,78, o 
que resultaram em ações para 
melhoria do abastecimento de 
água potável, como a abertura 
de quatro três poços artesia-
nos nos bairros Nova Tietê, 
São Pedro e BNH. Todos eles, 
segundo o Samae, estão na 
fase de execução dos procedi-
mentos necessária para liga-
ção na rede de abastecimen-
to e de reservação, além das 
ações corretivas de manuten-
ção nos demais poços.   

Do outro lado do problema 
estão os moradores do Centro 
e dos bairros São Pedro, Bar-
ra Funda, Caixa d’Água, Nova 
Tietê, condomínios Cidade 
Jardim, Nova Tietê, BNH, Jar-
dim Baccili, Jardim da Serra, 
Santa Terezinha, Seis Irmãos, 
Vila São Geraldo, Vila Justina e 
Zanelati, que alegam que o Sa-
mae não segue o que foi deter-
minado no cronograma oficial 
da autarquia.
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Do outro lado do problema estão os moradores das localidades afetadas que questionam o cronograma de desabastecimento

Samae revela agravamento da crise hídrica em Tietê
RACIONAMENTO

Prefeitura estima prazo para construção do prédio do CEM

CRONOGRAMA

Segundo divulgado pela 
Prefeitura, em Tietê, o prédio 
que abrigará o Centro de Es-
pecialidades Médicas (CEM) 
do município terá as especia-
lidades de Urologia, Pediatria, 
Geriatria, Cardiologia, Neuro-
logia, Ortopedia, Ginecologia, 
Infectologia, Otorrinolaringo-
logia, Audiometria e Vascular 
e também contará com espaço 
reservado para ultrassonogra-
fia, almoxarifado, sala de lava-
gem de materiais e expurgo, 
administração, além de copa e 
cozinha, recepção, sala de es-
pera e banheiros, para poder 
ofertar um melhor atendimen-
to à população.

De acordo com o prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB), a Prefei-
tura já atua no sentido de de-

finir a cobertura de profissio-
nais especialistas que atuarão 

no Centro de Especialidades 
Médicas de Tietê. 

O secretário municipal de 
Saúde e Medicina Preventiva 
em exercício, Pedro de Palude-
to Pasin, disse que a Prefeitura 
de Tietê já venceu os proces-
sos de compra de parte da 
aquisição dos equipamentos 
mobiliários, eletrônicos e mé-
dicos, necessários para com-
por toda estrutura, através da 
realização do Pregão Eletrôni-
co 21/2021.

Já o secretário municipal de 
Obras, Álvaro Floriam Gebraiel 
Bellaz, ressaltou que a referida 
obra do CEM terá aproximada-
mente 300 metros quadrados 
de área construída coberta e 
seguirá o cronograma previs-
to de oito meses como prazo 
para finalização da construção 
do prédio.

Segundo divulgado, a obra terá aproximadamente 
300 metros quadrados de área construída coberta

Divulgação PMT

Bairro Bonanza recebe recapeamento asfáltico

MALHA URBANA

No início deste mês de 
agosto, o bairro Jardim Bonan-
za recebeu uma linha de ação 
da Prefeitura de Tietê, que le-
vou movimento de máquinas, 
profissionais nas ruas e altera-
ção do trânsito, por conta do 
início dos trabalhos de recape-
amento asfáltico de determi-
nadas ruas do bairro.

De acordo com a Prefeitura, 
a programação desta melhoria 
da malha viária urbana é um 
investimento solicitado pelo 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB).

“A recuperação das vias 
pela Secretaria Municipal de 
Segurança e Trânsito está 
ocorrendo com todo cuidado, 
principalmente na detecção 
e contato com o Serviço Au-
tônomo Municipal de Água 
e Esgoto (Samae) quanto às 
ocorrências de registro de va-
zamento de água ou esgoto, 
além do  trabalho de sinaliza-
ção necessária para a seguran-
ça do pedestre e do condutor”, 
informou Sandei.

A intenção do Poder Execu-

tivo é a de recuperar a malha 
viária no local e expandir, gra-
dativamente, esta ação para 
todo o município, de forma 
que seja recuperada grande 
parte da malha viária urbana 
de Tietê. “É um investimento 
pesado, o qual receberá aten-
ção especial da nossa adminis-
tração”, destacou o prefeito.

MANUTENÇÃO - Também 
em Tietê, a Secretaria Munici-
pal de Serviços prossegue com 
a manutenção da malha viária 
e limpeza pública das locali-
dades rurais e urbanas a pedi-
do do prefeito Vlamir Sandei. 
“Graças aos esforços coletivos 
dos servidores municipais e do 
apoio incondicional do Poder 

Executivo, temos proporciona-
do condições aos cidadãos de 
desfrutarem de estradas mais 
adequadas e de uma cidade 
cada vez mais limpa e organi-
zada. Infelizmente, ainda há 
falta de consciência de alguns 
munícipes que depositam lixo 
irregularmente, em áreas ver-
des”, destacou o secretário 
Luis Gonzaga Carniel.

Mais recentemente, segun-
do informou a Secretaria Mu-
nicipal de Serviços foi realiza-
da limpeza corretiva de uma 
determinada área no Residen-
cial Bertola.

Na região rural, as ações 
ocorrem na estrada do bairro 
Cruz das Almas, para facilitar 
o acesso dos moradores.

Ainda de acordo com a Pre-
feitura, as ruas do Parque dos 
Lagos, próximo ao Bonanza, 
também receberam a manu-
tenção da malha viária de terra 
e limpeza de suas adjacências, 
além da implantação de novos 
redutores de velocidade e ins-
talação da devida sinalização.

Prefeitura de Tietê informou que promete estender 
esse tipo de ação a outros bairros

Divulgação PMT

Divulgação PMT

Samae informou que a Prefeitura liberou 
investimentos no valor de R$621.249,78

Divulgada a instalação do 
novo semáforo em Tietê

TRÂNSITO

Em Tietê, o secretário mu-
nicipal de Segurança e Trân-
sito, Nilson Bertola, anunciou  
detalhes sobre a instalação do 
novo semáforo na praça dr. 
Elias Garcia, esquina com as 
ruas Tenente Gelás e dr. Pali-
nuro. De acordo com Bertola, o 
novo sinalizador deverá entrar 
em funcionamento assim que 
a Elektro executar a ligação do 
padrão de energia específico 
para alimentar o equipamento.

“Será o primeiro semáforo, 
instalado na cidade, com tem-
porizador e passagem especí-
fica para pedestres”, destacou 
o secretário, que acrescentou 
que o novo semáforo alterará 
a realidade do trânsito local, 
trazendo segurança ao pedes-
tre e aos condutores de veícu-
los, além de melhoria no fluxo 
viário nos horários de maior 
circulação, pautado em estudo 
técnico de viabilidade.

César Guitte



Em seu lugar, assumiu o vice-prefeito Miguel Lopes Cardoso Júnior (MDB), que já atuou como secretário municipal de Educação e vereador

  

THEREZA DE PREZOTTO TREVIZAN 
Faleceu em Tietê, em 6 de agosto, Thereza de Prezotto Tre-

vizan aos 88 anos. Falecida era solteira e deixou demais fami-
liares.

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

IZAHIAS RIBEIRO FIUZA 
Faleceu em Tietê, em 6 de agosto, Izahias Ribeiro Fiuza aos 

83 anos. Falecido era viúvo de Marlena Casa Grande Ruan e dei-
xou os filhos Claudia, Cleide, Reinaldo e Ronaldo, além de de-
mais familiares.

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

DANIEL AUGUSTO BONANI
Faleceu em Capivari, em 8 de agosto, Daniel Augusto Bonani 

aos 29 anos. Falecido era solteiro e deixou o filho José Augusto, 
além de demais familiares.

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

JOSÉ DE OLIVEIRA
Faleceu em Boituva, em 8 de agosto, José de Oliveira aos 83 

anos. Falecido era casado com Leonor Vitória Fernandes de Oli-
veira e deixou os filhos Ana Paula, Luciana e Paulo, além de de-
mais familiares.

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

JOANA MARIA CAMERIM FOLTRAN 
Faleceu em Tietê, em 8 de agosto, Joana Maria Camerim Fol-

tran aos 83 anos. Falecida era viúva de José Carlos Foltran e 
deixou os filhos Lavinia, Lucilene, Laudilene e José Carlos, além 
de demais familiares.

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

CARLOS FIDELIS DA CUNHA
Faleceu em Sorocaba, em 9 de agosto, Carlos Fidelis da 

Cunha aos 67 anos. Falecido era viúvo de Marisa Viviane da 
Cunha e deixou os filhos Viviane, Denis e Robson, além de de-
mais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e, 
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo 
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AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

RENILTON FERREIRA DE ALMEIDA
Faleceu em Tietê, em 4 de agosto, Renilton Ferreira de Almei-

da aos 51 anos. Falecido era solteiro e deixou a filha Cristiane, 
além de demais familiares.

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

ANTONIO CARLOS FOGAÇA
Faleceu em Cerquilho, em 5 de agosto, Antonio Carlos Fo-

gaça aos 53 anos. Falecido era desquitado de Terezinha Divina 
Assumpção e deixou as filhas Priscila, Letícia e Leonor, além de 
demais familiares.

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

OSWALDO BUENO DE ALMEIDA
Faleceu em Conchas, em 5 de agosto, Oswaldo Bueno de Al-

meida aos 91 anos. Falecido era viúvo de Terezinha de Camargo 
Almeida e deixou os filhos Maria Ivone, Maria Inês, José (in me-
moriam) e Luiz (in memoriam), além de demais familiares.

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

MANOEL RAIMUNDO PATRÍCIO
Faleceu em Mogi das Cruzes, em 5 de agosto, Manoel Rai-

mundo Patrício aos 46 anos. Falecido era divorciado e deixou a 
filha Viviane, além de 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.

AMÉLIA MAGUETA DE MIRANDA RAMOS
Faleceu em Cerquilho, em 5 de agosto, Amélia Magueta de 

Miranda Ramos aos 92 anos. Falecida era viúva e deixou os fi-
lhos José Erminio, Josias e Dulce, além de demais familiares.

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

PATRÍCIA DOROTHY NORRIS
Faleceu em Botucatu, em 5 de agosto, Patrícia Dorothy Nor-

ris aos 82 anos. Falecida era viúva de Peter João Norris e deixou 
os filhos Sean, Peter e Gweni, além de 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.

OSWALDO BUENO DE ALMEIDA
Faleceu em Conchas, em 5 de agosto, Oswaldo Bueno de Al-

meida aos 91 anos. Falecido era viúvo de Terezinha de Camargo 
Almeida e deixou as filhas Maria Ivone e Maria Inez, além de 
demais familiares.

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS
JUSTINO FERREIRA DA SILVA

Faleceu em Tietê, em 7 de agosto, Justino Ferreira da Silva 
aos 77 anos. Falecido deixou familiares.

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

AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece a todos pelas inúmeras 

manifestações de pesar recebidas.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem a todos pelas ma-

nifestações de pesar recebidas e aos que compareceram aos 
funerais.

FALECIMENTOS

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.

OSWALDO BUENO DE ALMEIDA
Faleceu em Conchas, em 5 de agosto, Oswaldo Bueno de Al-

meida aos 91 anos. Falecido era viúvo de Terezinha de Camargo 
Almeida e deixou as filhas Maria Ivone e Maria Inez, além de de-
mais familiares.

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.

CONCEIÇÃO MÁXIMINO
Faleceu em Conchas, em 6 de agosto, Conceição Máximino 

aos 72 anos. Falecida era viúva de Paulo Ademir Vieira e deixou 
os filhos Silvia, Gesiel, Claudenir, Paulo e José Antonio (in memo-
riam), além de demais familiares.

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

MARIA APARECIDA CARDIA DE FARIA
Faleceu em Cerquilho, em 6 de agosto, Maria Aparecida Car-

dia de Faria aos 74 anos. Falecida era solteira e deixou 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.

EMANUELLY MOREIRA SANTOS
Faleceu em Conchas, em 7 de agosto, Emanuelly Moreira San-

tos aos seis dias de vida. Falecida deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sen-

do sepultado em jazigo da família.

ETELVINA DORIGUELO TREVISANI
Faleceu em Sorocaba, em 7 de agosto, Etelvina Doriguelo Tre-

visani aos 81 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Ademir, 
Djalma, Adilson, Elizabete e Sara, além de 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.

UBIRAJARA MOURA DE OLIVEIRA
Faleceu em Piracicaba, em 7 de agosto, Ubirajara Moura de 

Oliveira aos 55 anos. Falecido era desquitado de Neude de Fátima 
Nogueira e deixou as filhas Michele e Viviane, além de demais 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerqui-
lho e, após recomendação, dirigiu-se ao Crematório Unidas Pira-
cicaba.

IRACEMA LEONILDES BATISTA CINTO
Faleceu em Tatuí, em 7 de agosto, Iracema Leonildes Batista 

Cinto aos 87 anos. Falecida era casada com Armando Batista 
Cinto e deixou os filhos Maria Eliza, Marilda, Armando Cinto 
Junior e Marcos João, além de 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.

MARIA DA GLÓRIA FERREIRA
Faleceu em Cerquilho, em 7 de agosto, Maria da Glória Fer-

reira aos 73 anos. Falecida era solteira e deixou a filha Edilene 
Brito, além de 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 DO CARMO FONTANELLI FOGAÇA
Faleceu em Piracicaba, em 10 de agosto, Maria do Carmo 

Fontanelli Fogaça aos 85 anos.
Falecida era viúva de Milton Fogaça e deixou os filhos Débora 

e Ricardo, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, sen-

do sepultado em jazigo da família

de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

ADELAIDE BOTEGA MELLA
Faleceu em Piracicaba, em 10 de agosto, Adelaide Botega 

Mella aos 92 anos. Falecida era viúva de Isauro Fidêncio Mella e 
deixou as filhas Deise Melania e Maria Regina, além de demais 
familiares.

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

ANTONIO JOSÉ ARONCHI  (Nico)
Faleceu em Tietê, em 11 de agosto, Antonio José Aronchi 

(Nico) aos 72 anos. Falecido era separado e deixou os filhos Vi-
viane e Marco Antonio, além de demais familiares.

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

Prefeita Maria José Gonzaga morre aos 75 anos
LUTO EM TATUÍ

Centenas de moradores e 
familiares acompanharam o 
velório da prefeita de Tatuí na 
manhã da segunda, 9 de agos-
to, em Tatuí. Maria José Gon-
zaga (PSDB) morreu de câncer 
na noite do domingo, dia 8, 
aos 75 anos. 

De acordo com nota oficial, 
a prefeita descobriu a doença 
em janeiro deste ano, chegou 
a passar por cirurgia em fe-
vereiro e, em seguida, iniciou 
o tratamento médico. Maria 
José estava internada, desde 
29 de julho, no Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, onde 
tratava de um sarcoma de re-
troperitônio.

Por conta da grande quan-
tidade de pessoas em frente 
ao Santuário Nossa Senhora 
da Conceição, onde o corpo foi 
velado, a Guarda Civil Munici-
pal (GCM) interditou as ruas 

ao redor da igreja. Maria José 
Gonzaga foi enterrada no Ce-
mitério Cristo Rei. 

O vice-governador do Esta-
do de São Paulo, Rodrigo Gar-
cia, e os secretários Marco Vi-
nholi e Flávio Amary, além da 
prefeita de Itapetininga, Simo-
ne Marquetto, acompanharam 
a cerimônia de despedida. Na 
oportunidade, a Prefeitura de 
Tatuí decretou luto oficial de 

sete dias.
POSSE - No município vi-

zinho, o vice-prefeito Miguel 
Lopes Cardoso Júnior (MDB) 
tomou posse na tarde da se-
gunda, 9 de agosto, e assumiu 
oficialmente a cadeira do Po-
der Executivo. 

O político, conhecido como 
professor Miguel, de 51 anos, 
estava como prefeito em exer-
cício de Tatuí desde o dia 5 

deste mês, quando Maria José 
Gonzaga se afastou do cargo 
para tratamento médico em 
São Paulo. 

Segundo divulgado, profes-
sor Miguel nasceu em Tatuí, 
está casado e tem dois filhos. 
Além disso, é professor de 
Educação Física há 32 anos, 
assim como funcionário pú-
blico concursado, professor 
e coordenador de uma escola 

particular da cidade.
Vale ressaltar que o profes-

sor Miguel foi secretário muni-
cipal de Esportes entre 2013 
e 2016 e secretário municipal 
de Educação de 2019 a 2020. 
Também já assumiu como ve-
reador por um mandato, entre 
2017 e 2020, e voltou a ocupar 
a pasta da Educação na segun-
da gestão da prefeita Maria 
José Gonzaga. 

 Maria José Gonzaga 
morreu em consequência 

de um câncer
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Rua Enock Barreira
de Macedo, 355

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.

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

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

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Luigi. Um cão castrado e vacinado, de aproxi-
madamente três anos. De porte pequeno, ele foi resgatado 
no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Tietê, com uma das 
pernas exposta! É amoroso, muito brincalhão, tem medo de 
gatos e se dá bem com outros cães. Mais informações pelo 
(15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

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

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

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

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS 
- ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA 

MELHOR ATENDER A TODOS
l Casa no Jardim Bonanza = R$600. 
Acomodações: um dormitório, sala, cozi-
nha e um banheiro social e garagem para 
um carro descoberto.
l Casa no Jardim São Francisco - Fun-
do, totalmente separada = R$600. Aco-
modações: dois cômodos (3,90 x 3,90), 
cozinha, um banheiro grande (1,60 x 2,9), 
uma lavanderia grande, quintal espaço-
so. Obs: Água e luz separados.
l Casa no Centro - Excelente locali-
zação, em frente para a praça central - 
Valor da locação: R$750 + 50% do IPTU 
(R$55,05) = Total: R$ 805,05. Acomoda-
ções: Sobrado - Piso Superior disponível, 
com dois dormitórios, um banheiro social, 
sala e cozinha conjugados e lavanderia.
l Casa no Piso Inferior - Altos do Tietê 
= R$820. Acomodações: dois dormitórios, 
sala, cozinha, um banheiro social, área 
de serviço junto a garagem coberta para 
um carro.
l OPORTUNIDADE: lotes no novo Lo-
teamento TerrAzul.

IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Terreno no Jardim Bonanza, próximo 
ao ginásio de esportes, excelente locali-
zação. R$86 mil. Metragem do terreno: 
10x34,50 = 345m²
l Chácaras no Shangri-lá, sem ben-
feitorias. R$230 mil. Faz fundos para o 
Rio Tietê e frente para Oeste. Terreno: 
36,56x138,47 = 5.062,72m².
l Chácara no Shangri-lá, com 1.800m² 
de terreno e 192,99m² de construção = 
R$350 mil.
Acomodações: três dormitórios, sendo 
uma suíte, sala, cozinha, um banheiro so-
cial, lavanderia, varanda, pomar e piscina 
em reforma.
l Casa no bairro Paraíso = R$600 mil. 
Sobrado: Parte Superior: dois dormi-
tórios, um banheiro social, cozinha, la-
vanderia. Inferior: dois dormitórios, um 
banheiro, e garagem coberta para dois 
carros.

Apto. familiar em
Santos - Canal 1

(avenida da praia)
Acomodação para

5 pessoas.
Para fins de semana,

temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou 

(15)3282-6747
com Olga

FRENTE AO MAR SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(14)99165-1106

Quanto tempo faz que pa-
dre Antonio Simon Sola deixou 
nossa querida Tietê!

Ele era natural de Castillo 
de Chirel na Espanha, onde 
nasceu em 22 de julho de 
1908. Padre Sola, como era 
carinhosamente conhecido, 
sempre foi uma pessoa muito 
exigente, segundo relatos de 
amigos da época.

Mas, quando permaneceu 
em Tietê por 12 anos e 10 me-
ses atuando como pároco da 
cidade, se transformou em um 
grande pregador. 

Trouxe, diretamente da Es-
panha para o nosso municípío, 
as missionárias da Ação Pa-
roquial. Também teve grande 

participação em muitas obras 
de Tietê. Entre elas, estão o in-
tenso trabalho na construção 
do Cine Tietê e do Lar São Vi-
cente de Paulo.

Uma curiosidade é que pa-
dre Sola foi um dos párocos 
que trouxe à igreja um número 
superior de Irmandades numa 
participação muito ativa.

Depois que exerceu sua 
função durante mais de uma 
década em Tietê, padre Sola 
foi transferido para Sorocaba, 
onde permaneceu por nove 
anos como pároco da catedral 
da mesma cidade. Na foto, o 
religioso aparece entre José 
Benedito Palmeira, cônego 
Emílio Grando e Tico Beloto.

Padre Sola recebeu a medalha dos 150 anos do 
Divino Espírito Santo na Casa Pastoral em 1989

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura oferece 
vagas para profissional com 
experiência em manutenção 
de acessórios de auto e apli-
cação de adesivo (insufilm), 
assistente de Marketing com 
formação em Publicidade e 
Propaganda, marceneiro, pe-
dreiro, operador de retroesca-
vadeira, auxiliar de Saúde Bu-
cal (masculino ou feminino), 
operador e programador de 
torno CNC, ajudante de pa-
deiro e produção (sexo mas-
culino), além de estágio para 
estudantes de Administração 
e Direito, residentes em Tietê.

Os interessados devem en-

tregar o currículo na rua Presi-
dente Kennedy, 23, no Centro 
da cidade. O telefone do local 
é o (15)3285-2887.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas de estágio para 
estudantes de curso superior, 
residentes em Cerquilho, se-
gurança do trabalho que este-
ja concluindo Ensino Superior, 
profissional da Enfermagem 
com curso técnico ou supe-
rior a partir do 2º semestre, 
profissional de Recursos Hu-
manos (RH) com ensino téc-
nico ou superior, açougueiro/
repositor para atuar em super-

mercado, operador de máqui-
na, soldador, cozinheiro chef, 
operador de retroescavadeira, 
fonoaudiólogo, auxiliar de ins-
talação, biomédico, assistente 
contábil, assistente de Depar-
tamento Pessoal e de Depar-
tamento Fiscal, operador e 
programador de torno CNC, 
torneiro mecânico, expedi-
dor, operador têxtil, mecâni-
co de manutenção, eletricista 
de manutenção, meio oficial 
montador hidráulico, mar-
ceneiro, soldador, mecânico, 
vendedor externo, ajudante de 
açougueiro, líder e sub-líder 
de perecíveis (padaria e frios), 
técnica de Enfermagem, auxi-

liar administrativo, técnico em 
elétrica industrial, eletrônica 
e eletromecânica, auxiliar de 
produção, costureira, tece-
lão, fisioterapeuta, lavador 
de máquinas e equipamentos 
pesados, encarregado de obra, 
cabeleireiro, profissional para 
almoxarife, auxiliar de linha 
de produção (masculino e fe-
minino), costureira e prepa-
rador de Centro de Usinagem 
CNC.

Os interessados nas vagas 
devem encaminhar o currículo 
para a cate@cerquilho.sp.gov.
br ou preencher ficha na ave-
nida Corradi II, 380. O telefone 
é o (15)3284-5652.

Municípios divulgam vagas de emprego
OPORTUNIDADES

Banco do Povo empresta R$2,9 milhões nesta pandemia

EM CERQUILHO

Importante ferramenta 
para auxiliar os pequenos 
empreendedores, principal-
mente durante a pandemia da 
covid-19, segundo divulgado 
pela Prefeitura, o Banco do 
Povo de Cerquilho já empres-
tou mais de R$2,9 milhões 
desde março de 2020. 

Somente no ano passado, 
de acordo com dados oficiais, 
143 créditos foram negociados 

e R$1.493.094,45 liberados. Já 
em 2021, a liberação de 81 cré-
ditos soma R$1.407.272,76. 

COMO FUNCIONA - Os em-
preendedores podem solicitar 
empréstimos para abertura 
e regularização de empresa, 
divulgação, compra de insu-
mos e matéria-prima, compra 
de máquinas, equipamentos, 
ferramentas, entre outros ser-
viços.

Para ter direito ao crédito, 
é necessário ter uma atividade 
produtiva no município, não 
ter restrições no SPC, Serasa e 
Cadin e apresentar planos de 
negócios para empresas com 
menos de um ano.

As linhas de crédito para 
os empreendedores formais 
com CNPJ e, também, infor-
mais (Pessoas Físicas) variam e 
podem chegar a R$21 mil, com 

juros a partir de 0,35%, prazo 
de financiamento de até 36 ve-
zes e carência de até 90 dias.

O Banco do Povo segue 
com atendimento presencial 
de segunda a sexta, das 8 às 
16h30, na Secretaria do Traba-
lho e Desenvolvimento Econô-
mico, instalada na rua Duque 
de Caxias, 100, Jardim Espla-
nada. O telefone para contato 
é o (15) 3284-4506.



  

Esta foto antiga da colu-
na “Onde Anda Você?” é de 
1964 e mostra os integrantes 
do Infantil do América Fute-
bol Clube. Nela aparece o ho-
menageado Demércio Sacon 
e todos daquela época. 

Quem lê esta coluna e 
conhece o atleta do passa-
do, vai se encantar ao ver a 
foto em que Demércio, ain-

da menino, brilhava com 
seu cabelo branquinho feito 
areia. Nesta época, o home-
nageado marcava presença 
no Infantil do América e era 
notado pelos seus compa-
nheiros de campo, princi-
palmente no passar a bola. 

Já moço, Demércio traba-
lhou no Mariano na rua do 
Comércio e, depois, no Cine 
Bandeirantes, onde hoje fica 
o Shopping Giardino, em Tie-
tê. Na época, Demércio era 
o operador responsável por 
exibir os filmes e, por incrível 
que pareça, eu, Édie Honório, 
o lanterninha. Tinha ainda 
Zuza, o bilheteiro; e Toto e 
Gabriel, os porteiros do bal-
cão do cinema. 

Para quem não viveu esse 
período, mas conhece o pré-
dio, explico: na entrada, fi-
cava o balcão de pipocas e 
doces, seguido de uma ram-
pa - que acabava no palco de 
exibição dos filmes. No andar 
superior, tinha um espaço 
para os casais.

Foi nesta época que a ju-
ventude, influenciada pelos 
hábitos e padrões de com-
portamento das estrelas 
hollywoodianas, copiava pen-
teados ou perfis de bigodes, 

as maneiras de andar, beijar 
e de sorrir. Era a época do 
burburinho da plateia, com a 
trilha musical, falas e efeitos 
sonoros. Época que a magia 
cinematográfica chegava até 
mesmo aos álbuns de figuri-
nhas. Era um fascínio e tudo 
isso mobilizava a juventude.

Lembro-me quando foi 
exibido “O Milagre de Fáti-
ma”, filme que recriava o ce-
nário político e os fatos que 
envolveram o mês de maio 
de 1917, em Fátima, zona 
rural de Portugal, quando 
os pequenos Lúcia, Jacinta e 
Francisco testemunharam a 
aparição de Nossa Senhora 
em uma colina. Nesta data, a 
fila para compra de ingressos 
era tão grande que chegava 
até a Esportiva. Para atender 
todo o público, foram preci-
so três exibições. Lembra-se, 
Demércio?

Toda essa história foi con-
tada para provar aos amigos 
da esquina das ruas Tenente 
Gelás com a dr. Palinuro que, 
além de figura ilustre do Cine 
Bandeirantes, Demércio tam-
bém marcou época no futebol 
do América, ou seja, provo 
que Demércio pisou nos gra-
mados. Não sei se foi craque, 

pois não o vi jogar. Na época, 
eu era atleta do Comercial, 
mas, como diz o ditado, “se 
tirou foto, jogou!”.

PIADINHA DA SEMANA - 

O réu recebeu a sentença de 
morte: ia ser enforcado. Como 
libertação, chamaram o padre.

Ao encontrar o condena-
do, o religioso falou: “Vim lhe 

dar as últimas palavras!”
O réu olhou para o padre 

e disse: “Não precisa! Daqui 
a pouco vou falar com Deus 
pessoalmente!”

O atleta tieteense Matheus 
Vinicius Gomes, de 22 anos, 
realizou sua estreia no MMA 
(Artes Marciais Mistas), no 
Sky Warrior, realizado na Bo-
lívia, no sábado, 7 de agosto.

Essa foi a primeira versão 
organizada pelo Radisson 
Golf & Spa, na cidade de San-
ta Cruz de La Sierra, na Bolí-
via, e contou com a presença 

de lutadores de toda a Améri-
ca Latina. Ao todo, na mesma 
noite foram seis importantes 
combates. 

Na oportunidade inicial, 
Matheus Vinicius Gomes 
abriu a primeira luta do even-
to internacional por meio de 
uma disputa com o adversá-
rio Diego Galvarro, que é da 
Bolívia.

Disputada em três rounds 
e sob a orientação do trei-
nador Renato Higen Carniel, 
o lutador Matheus Vinicius 
Gomes conseguiu demons-
trar garra e força nos golpes, 
mantendo a luta em pé. Chu-
tes e joelho foram seu forte 
no combate sobre o octógo-
no, o que acabou deixando 
seu oponente extremamente 
cansado. Esse desgate, asso-
ciado à entrada dos golpes, 
foi decisivo para a vitória, se-
gundo revelou o atleta.

Com essa primeira vitó-
ria, Matheus Vinicius Gomes 
entra, com o pé direito, na 
disputa dessa nova modali-
dade em sua carreira como 
lutador. Campeão paulista, 
brasileiro e sul-americano 
em Kickboxing, já se sabe que 
poderemos esperar grandes 
resultados deste lutador tie-
teense agora no MMA.

“Estou muito feliz e dedi-
co essa vitória à minha famí-
lia, aos amigos e a todos do 
Brasil que me ajudaram. É o 
meu sonho e só o começo! 
Muito obrigado à Bolívia pela 
recepção! Quero voltar mais 
vezes. Esse é o meu sonho! 
Obrigado mãe, obrigado Re-
nato Higen Carriel, por acre-
ditarem em mim”, finalizou 
Matheus após a luta.

Vale lembrar que esta 
competição permitirá que os 
vencedores ganhem pontos 
no ranking internacional.

Na sexta, 6 de agosto, o 
Comercial Futebol Clube foi 
até São Paulo enfrentar o Sport 
Club Corinthians, no Centro 
de Treinamento “Joaquim Gra-
va”, em uma partida amistosa, 
válida pela categoria Sub-17, 
visando a preparação para o 

Campeonato Paulista deste 
ano.

Após dois tempos equili-
brados taticamente, a partida 
terminou empatada em 0 a 0. 
O próximo desafio da equipe 
de Tietê é contra a Sociedade 
Esportiva Palmeiras, também 

em São Paulo, neste sábado, 
14 de agosto. 

O Comercial Futebol Clube 
estreia no Campeonato Paulis-
ta, em 28 de agosto, pelas cate-
gorias sub-15 e sub-17, contra 
o Santa Cruzense, em Santa 
Cruz do Rio Pardo.

Realizada na cidade de Santa Cruz de La Sierra, a competição internacional contou com a presença de lutadores da América Latina
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Matheus Vinicius estreia com vitória na Bolívia
MMA

Divulgação

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

Além de trabalhar no 
Cine Bandeirantes, 
Demércio foi atleta

INFANTIL DO AMÉRICA EM 1964 
Em pé: João Piovesani (técnico), Edgar Scomparim, Carlinhos Saconi, Odair Cláudio, 

Pedro Nicolozi, Carlos Sbompato, Ivan Penteado, Carlinhos Gardenal, Afonsinho de Toledo 
e Nilton Piovesani (mascote). Agachados: Nivaldo Piovesani (mascote), Carlos Benate, 
Eduardo Módolo, Demercio Sacon, Nabor, João Rodrigues, Toninho Toledo e Paulo Cardia

Com essa primeira vitória, Matheus entra com o pé 
direito na disputa dessa nova modalidade

AMISTOSO

Comercial empata diante do 
Corinthians em São Paulo

Divulgação Comercial

Equipe comercialina segue na preparação 
visando o Campeonato Paulista sub-17
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CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

Em Tietê, a campanha ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê, em dois horários: das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

COVID-19

Hoje tem imunização para pessoas de 18 e 19 anos 
Divulgação

Seguindo o cronograma de 
imunização contra a covid-19, 
a Secretaria de Saúde e Medi-
cina Preventiva de Tietê anun-
ciou que nesta sexta, 13 de 
agosto, a vacinação atenderá o 
público dos 18 e 19 anos.

A campanha de imunização 
ocorre no ginásio “Acácio Fer-
raz”, na Nova Tietê, das 8 às 12 
horas, para os cidadãos nasci-
dos de janeiro a junho e, das 
13 às 16 horas, para quem nas-
ceu entre julho e dezembro. 

Vale ressaltar que há a 
obrigatoriedade de apresentar 
cópia do comprovante de en-
dereço e do CPF.

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 carentes. 

Em Cerquilho, nesta sex-
ta, 13 de agosto, das 8 às 11 
horas, a Secretaria Municipal 
de Saúde aplica a primeira e 
segunda doses em gestantes e 
em puérperas até 45 dias nas 

dependências da Policlínica. 
Pede-se a entrega da cópia 

de documento pessoal com 
foto e CPF, além de cópia do 
comprovante de residência. 

Vale lembrar que a Policlí-
nica também é ponto de coleta 
da Campanha do Agasalho.

Em Jumirim, a vacinação 
contra a covid-19 atenderá 
com a segunda dose da As-
traZeneca a população que se 
vacinou nos dias 12 e 18 de 
maio. Imunização ocorrerá 
nesta sexta, 13 de agosto, das 
8 às 15 horas, na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

No município também há a 
obrigatoriedade de apresentar 
cópia do comprovante de en-
dereço e do CPF.

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

Até ontem, 11 de agosto, 
somando todo o público-alvo 
da vacinação, em Tietê já ti-
nham sido aplicadas 36.712 
doses; em Cerquilho, o núme-

ro era de 43.362 vacinados; em 
Laranjal Paulista, 27.221; e, em 
Jumirim, somavam 3.114 imu-
nizados. 

Vale constar que estes da-
dos foram publicados na pági-
na do Vacinômetro do Gover-
no do Estado de São Paulo. É 

importante ressaltar, ainda, 
que estes números relaciona-
dos aos municípios paulistas 
podem ser acompanhados di-
retamente no site vacinaja.sp.
gov.br/vacinometro.

NÚMEROS - Na terça, 10  
de agosto, São Paulo atingiu 
novo recorde de aplicação das 
vacinas contra a covid-19 em 
um único dia. Foram 640.587 
doses aplicadas em todo o Es-
tado, segundo o Vacinômetro. 
Na ocasião, somaram 420.146 
imunizações da primeira dose 
e outras 218.055 da segunda 
dose, além de 2.386 imuniza-
ções com dose única.

Segundo o Vacinômetro da 
quinta, 12 de agosto, haviam 
sido aplicadas 42.261.421 do-
ses no Estado de São Paulo, 
sendo que 87,76% da popula-
ção com mais de 18 anos já es-
tava imunizada com pelo me-
nos uma dose da vacina contra 
covid-19. Além disso, 26,68% 
da população do Estado já 
estão com o esquema vacinal 
completo, ou seja, tomaram 

duas doses ou receberam uma 
vacina de dose única.

BOLETINS - Novos núme-
ros relacionados à covid-19 
foram divulgados pelas Secre-
tarias Municipais de Saúde de 
Tietê, Cerquilho, Jumirim e La-
ranjal Paulista. 

Até ontem, 12 de agosto, 
Tietê registrava 3.951 casos 
confirmados, sendo 3.786 
curados e 54 em recuperação, 
além de 110 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava até 
quarta, 11 de agosto, 6.469 ca-
sos confirmados, 5.872 cura-
dos e 285 em recuperação. O 
número de mortes seguia em 
alta com 152 óbitos.

Em Jumirim, os casos con-
firmados de covid-19 soma-
vam até ontem, 12 de agosto, 
597 pessoas positivadas, ten-
do 589 curadas, cinco em iso-
lamento e oito óbitos. 

Já Laranjal Paulista regis-
trava até quarta, 11 de agosto, 
5.346 casos confirmados, com 
5.056 pacientes curados, 177 
em recuperação e 113 óbitos.

Até ontem, 11 de agosto, o município de Tietê 
já tinha aplicado 36.712 doses

Famílias receberão Vale-Gás 
Estadual, anuncia Prefeitura

VULNERABILIDADE

Após a concessão do Va-
le-Gás de Cozinha realizada 
pela Prefeitura do município 
de Cerquilho, conforme a Lei 
3.395, de 31/03/2021, o mu-
nicípio será contemplado com 
o Programa Vale-Gás Estadual 
para atender as famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social. 

Sob a gestão da Secretaria 
de Desenvolvimento Social do 
Estado de São Paulo, este pro-
grama de proteção social pro-
move a transferência de renda 
para compra de botijão de gás 
de cozinha (GLP 13kg). 

O benefício, no valor de 
R$300, pago em três parcelas 
bimensais de R$100, garantirá 

a compra de botijões de gás de 
cozinha para as famílias em 
situação de extrema pobreza 
com renda mensal per capita 
de até R$178. Mas para isso, 
devem estar inscritas no Ca-
dÚnico (sem o Bolsa Família). 

De acordo com a Prefeitu-
ra, todas as famílias que aten-
derem aos critérios de elegibi-
lidade terão acesso ao voucher 
para o saque direto nos caixas 
eletrônicos do Banco do Bra-
sil ou 24 horas. Para saber se 
tem direito ao benefício, basta 
acessar o site oficial do progra-
ma Bolsa do Povo (bolsadopo-
vo.sp.gov.br) e fazer a consul-
ta utilizando o número NIS da 
família.

A Vino di Vita tem as melhores opções em vinhos, 
espumantes e acompanhamentos, além de

muitas promoções. E podemos levar até você. 
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito a taxa). 

Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641.

TODOS OS DIAS COMBINAM 
MUITO COM VINHO

Campanha “Cerquilho Limpa” 
atenderá os setores 3 e 4

CRONOGRAMA

Com o objetivo de oferecer 
mais uma forma de descarte 
correto e gratuito de materiais 
que não são recolhidos pela 
coleta de resíduos orgânicos 
(saco preto) e reciclável (saco 
verde), a Campanha “Cerqui-
lho Limpa” prossegue neste 
mês de agosto.

No período de 16 a 20 de 
agosto, será atendido o Setor 
3, que engloba os bairros be-
neficiados Residenciais Belluc-
ci, Cattai, Módena, Corrocher, 
Real Parque e Flamboyant, 
além de Recanto do Sol, Re-
canto das Rosas, Jardim Itália, 
Portal dos Pilares, Jardim Es-
planada e Centro (da linha do 
trem, sentido Nova Cerquilho).

Já o Setor 4, que abrange 
os Residenciais São Luiz, Para-
diso, Dorighello, Green Valley, 
Parque das Árvores, Parque 
Alvorada, Vale do Sol, Galo de 
Ouro, Recanto da Colina, Co-
lina I e II, Vitória, assim como 
Vila São José, Nossa Senhora 
de Lourdes, Cecap e Centro (da 
linha do trem, sentido Galo de 
Ouro), será atendido no perío-
do de 23 a 27 de agosto.

Durante a campanha são 
recolhidos armários, guarda-
-roupas, sofás, colchão, assim 
como roçagem de gramas e 
limpeza de jardins, desde que 
estejam devidamente ensaca-
dos. Mais informações pelo 
telefone (15)3284-1603.

Centro de Eventos terá 
palco oficial e camarim

CONQUISTA

Com investimento de 
R$325.620,60, liberados por 
meio de emenda parlamentar 
do deputado Vanderlei Macris 
(PSDB), a Prefeitura de Cerqui-
lho informou que deu início 
às obras de construção de um 
palco oficial e camarim no 
Centro de Eventos “Cidade das 
Rosas e dos Tropeiros”.

De acordo com o prefeito 
Aldo Sanson (PSDB), “nossa 
administração busca investir 
em todos os setores para que 
a população seja beneficiada 
e tenha sempre melhor quali-
dade de vida. Nesse caso, será 
para o lazer”. 

Ainda segundo o prefeito, 
esta obra foi cadastrada em 

2018, mas os recursos só aca-
baram liberados agora. 

TRANSPORTE ESCOLAR - 
A Prefeitura de Cerquilho aca-
ba de adquirir uma nova van, 
modelo e marca Ducato-Fiat, 
para atender as demandas 
do transporte escolar na área 
rural do município. O veículo 
conta com 16 lugares e, segun-
do divulgado, custou R$225 
mil, pagos com recursos pró-
prios do município. 

“O objetivo é o de atender 
as demandas de transporte es-
colar junto à comunidade ru-
ral. A aquisição desse veículo 
proporciona conforto e segu-
rança para os alunos”, ressal-
tou o prefeito.

Programa “OAB Vai à Escola” ocorre 
virtualmente em Tietê

CALENDÁRIO OFICIAL

De forma inédita, o presi-
dente da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) de Tietê, 
Paulo de Souza Alves Filho, e o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
realizaram na segunda 9 de 
agosto, a abertura do progra-
ma “OAB Vai à Escola”. 

Neste ano de 2021, por con-
ta da pandemia da covid-19 e 
diante da suspensão das ati-
vidades escolares presenciais, 
a décima versão da edição do 

“OAB Vai à Escola” ganhou for-
mato virtual, projetado pelas 
plataformas das escolas muni-
cipais que atendem os 6º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e 
por meio das redes sociais ofi-
cias e do canal da TV Prefeitu-
ra de Tietê no YouTube.

Vale ressaltar que o “OAB 
vai à Escola” é um projeto 
que tem como objetivo cons-
cientizar alunos das escolas 
públicas sobre a importância 

dos direitos humanos e da ci-
dadania, através de palestras 
e debates realizados por advo-
gados voluntários. 

Noções básicas de direito e 
cidadania e o funcionamento 
dos três poderes instituídos 
na República Federativa do 
Brasil, alicerçam o Programa 
que entrou no calendário de 
eventos do município, come-
morando também a Semana 
do Advogado.

Cipatex® conquista o 1º lugar no prêmio 
Top Móbile 2021

DESTAQUE

Por mais uma vez, a Cipa-
tex® conquistou o 1º lugar no 
prêmio Top Móbile, sendo re-
conhecida como a marca mais 
lembrada pela cadeia do mobi-
liário na categoria de revesti-
mentos sintéticos. Em formato 
digital, a premiação ocorreu na 
terça, 3 de agosto, integrada à 
versão online da Feira ForMó-
bile 2021. 

Com mais esse prêmio, a 
Cipatex® acumula 10 troféus 

no segmento de fornecedo-
res da indústria moveleira. 
A empresa, com 57 anos de 
história, fornece para o setor 
produtos as linhas Corano®, 
Facto®, Decorelli Arte®, Peve-
cron® e Cipaflex®, indicados 
para revestir sofás, cadeiras, 
pufes, cabeceiras de cama, en-
tre outros estofados residen-
ciais e corporativos.

Para o gerente de Marke-
ting da empresa cerquilhense, 

Silvio Martins, esta premiação 
representa a dedicação diária 
em manter a marca consoli-
dada e atrelada à inovação e à 
qualidade, com foco nas neces-
sidades do mercado e na satis-
fação dos clientes e parceiros. 
“É muito gratificante receber 
esse prêmio tão conceituado. 
O resultado nos motiva a con-
tinuar investindo em soluções 
que fazem a diferença no se-
tor”, destacou Martins. 



A Câmara de Tietê promo-
veu na terça, 10 de agosto, a 
sessão ordinária, quando fo-
ram apresentados 20 requeri-
mentos. De acordo com levan-
tamento do blog Observatório 
da Câmara, os destaques fo-
ram os seguintes assuntos: de-
sabastecimento de água, esco-
las sem conservação, trânsito 
na rua Bom Jesus, transporte 
por aplicativo, manutenção de 
veículos, futebol, prédio inter-
ditado e voto impresso.

FALTA DE ÁGUA - A ses-
são foi marcada por discus-
sões acaloradas sobre a falta 
de água em localidades da ci-
dade. O vereador Junior Rego-
nha (MDB) cobrou informações 
quanto ao envio do projeto de 
lei que trata de repasse de re-
cursos financeiros suficientes 
para a execução das obras de 
interligação dos poços artesia-
nos, já perfurados junto à Es-
tação de Tratamento de Água 
Central. De acordo com o vere-
ador, essas obras servirão para 
aliviar a ausência constante de 
água na região central de Tietê.

Na mesma sessão, o vere-
ador Adriano Aronchi (DEM) 
apresentou Moção de Repúdio 

contra o Samae em razão da 
crise hídrica. Após a explana-
ções dos vereadores, Aronchi 
optou por retirar a moção e re-
adequá-la, visando uma nova 
reapresentação. 

ESCOLAS SEM CONSER-
VAÇÃO - PARTE 2 - Assim 
como na sessão anterior, o ve-
reador Jairo de Castro (PRTB)  
apresentou mais um requeri-
mento sobre escola em mau 
estado de conservação. Desta 
vez, o edil esteve na Escola 
“Professora Sarah de Araújo 
Martins Bonilha”, no bairro 
Povo Feliz, unidade que aten-
de alunos do Maternal 2 e Pré 
1 e 2, conforme consta no site 
da Prefeitura. Na ocasião, Jai-
ro de Castro apontou diversas 
irregularidades, como umida-
de no teto das salas, bancos 
de madeiras quebrados, porta 
com vidro quebrado, postes 
sem luminária e alambrado 
todo arrebentado. 

O pedido do vereador é 
pela rápida intervenção Poder 
do Executivo diante da proba-
bilidade de retorno das crian-
ças à unidade escolar nos pró-
ximos dias.

TRÂNSITO NA BOM JESUS 

- O vereador Adriano Aronchi 
também requereu à Prefeitura 
a desapropriação de área loca-
lizada nos fundos do velório 
municipal, na avenida dr. Al-
berto San Juan, para a abertura 
de uma rua que sirva como de-
safogo ao trânsito da rua Bom 
Jesus, há anos caótico.

TRANSPORTE POR APLI-
CATIVO - O presidente da 
Câmara, Alfredo Melaré (PL) 

requereu que a Prefeitura en-
vie um PL destinado à regu-
lamentação dos serviços de 
transporte individual de pas-
sageiros por aplicativo.

MANUTENÇÃO DOS VE-
ÍCULOS  - Na mesma sessão 
ordinária, o vereador dr. Luís 
Grigolon (PV) questionou se 
o Poder Executivo possui um 
programa de controle e fis-
calização de segurança pre-

ventiva dos veículos, os quais 
compõem a frota municipal, 
e pediu detalhes do referido 
programa, se acaso existe. 

 FUTEBOL - O vereador Ju-
nior Regonha (MDB) apresen-
tou, ainda, requerimento no 
qual perguntou à Prefeitura se 
existe previsão de retorno das 
atividades de futebol amador 
em Tietê, paralisadas desde 
o início da pandemia da co-
vid-19. O vereador quis saber 
também se a Prefeitura estuda 
a confecção de protocolo sani-
tário que permita a retomada 
das atividades pelos clubes. 

PRÉDIO INTERDITADO - 
Em resposta ao requerimento 
do vereador Junior Regonha 
(MDB), a Secretaria da Educa-
ção confirmou que o prédio 
da Escola “Luiz Antunes” foi 
interditado para reparos a pe-
dido da Defesa Civil. Diante 
disso e por se tratar de prédio 
tombado pelo Condephaat, 
sua recuperação passará pela 
superação de questões buro-
cráticas, não servindo, por-
tanto, como escola por tempo 
incerto. 

Segundo o blog Observató-
rio da Câmara, os problemas 

do prédio não foram detalha-
dos pela Secretaria da Educa-
ção, que apenas confirmou a 
necessidade de alocação das 
instalações dali para outra lo-
calidade, sem especificar para 
onde irão os alunos.

VOTO IMPRESSO - Os ve-
readores dr. Luiz Grigolon e 
Mário Jr., ambos do PV, apre-
sentaram Moção de Apoio à 
proposta de emenda constitu-
cional que visava impor a obri-
gatoriedade do voto impresso. 
“Durante os debates sobre a 
moção, Grigolon afirmou que 
a votação da moção iria ‘de-
monstrar o posicionamento 
dos vereadores em relação à 
lisura de eleições’, dando a en-
tender que o voto contrário de 
algum vereador à moção reve-
laria intenção na realização de 
eleições fraudulentas. Acredi-
ta-se que a Câmara Municipal 
foi e sempre será local de plu-
ralidade de ideias; acostume-
-se a isso, nobre vereador, pois 
ainda estamos numa democra-
cia”, reforçou o blog em suas 
considerações.

Vale ressaltar que os vere-
adores se reunirão novamente 
na terça, 17 de agosto.
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Junior Regonha pede informações de repasse ao Samae
ABASTECIMENTO PÚBLICO

Na sessão ordinária na ter-
ça, 10 de agosto, por meio do 
requerimento 393/2021, o ve-
reador Junior Regonha (MDB) 
cobrou informações da Prefei-
tura de Tietê quanto ao repas-
se de recursos municipais ao 
Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae) para 
a conclusão das obras de in-
terligação de dois novos poços 
perfurados para a ampliação 
do sistema central de abaste-
cimento de água.

Junior Regonha revelou 
que tem acompanhado a ques-
tão relativa ao desabasteci-
mento de água no município, 
principalmente, no que envol-
ve a região central e bairros 
como Vila Justina, Jardim Bac-
cili, Caixa D’água e São Pedro. 

“Dentre outras medidas, tenho 
encaminhado solicitações, 
bem como, procurado me reu-
nir com representantes e téc-
nicos do Samae para acompa-
nhar o avanço das obras e das 
interligações dos dois poços 
perfurados na região central, 
sendo eles, um no final da rua 
Teresa Marson Sbompato, na 
Vila São Geraldo, e outro no 
final da rua Capitão João de 
Campos Toledo, na Nova Tie-
tê. Segundo o Samae e a pró-
pria Prefeitura, os referidos 
poços artesianos foram per-
furados com a finalidade de 
ampliar a capacidade de abas-
tecimento da Estação de Trata-
mento de Água que atende a 
região central e demais bairros 
adjacentes. Ou seja, possuem 

a finalidade de enfrentar o de-
sabastecimento que estas re-
giões têm sofrido nos últimos 
tempos”, disse Regonha. 

Ainda em contato com os 
diversos departamentos, o ve-
reador do MDB descobriu que 
a interligação destes poços 
junto à rede de abastecimento 
público está pendente de re-
passes do município ao Samae. 

“Diante das informações 
e buscando colaborar com o 
Poder Executivo por meio de 
um trabalho conjunto, estive 
reunido com o prefeito Vla-
mir Sandei (PSDB) que, por sua 
vez, me informou que já de-
terminou as providências ad-
ministrativas quanto ao envio 
do referido repasse ao Samae, 
que até este momento não 

ocorreu por razões desconhe-
cidas”, destacou o edil. 

Regonha ressaltou, ainda, 
a situação da população resi-
dente na região central e de-
mais bairros adjacentes, como 
Jardim Baccili, Jardim da Serra, 
Vila Justina, Caixa D’Água, que 
sofrem com interrupções diá-
rias no abastecimento de água 
e por tempo cada vez maior, 
tendo relatos de famílias que 
ficaram até três dias sem água. 
“Ou seja, além de ser compro-
vadamente necessário, o inves-
timento se reveste de caráter 
cada vez mais urgente”, refor-
çou o vereador.

 Neste referido requeri-
mento apresentado na sessão 
de terça, Regonha também 
pede informações e providên-

cias quanto ao pagamento da 
dívida que a Prefeitura possui 
junto ao Samae em relação 
às contas de água, as quais o 
município não paga desde a 
vigência da lei municipal que 
assim lhe impôs a mais de um 
ano. “Hoje, segundo empenho 
da própria Prefeitura, o valor 
passa de R$500 mil. É bem ver-
dade que, nos últimos anos, já 
foram realizados  investimen-
tos no setor de abastecimento 
de água. Portanto, podemos 
destacar a construção de sete 
reservatórios e, principalmen-
te, a perfuração destes dois 
últimos poços, ocorridos no 
começo deste ano de 2021. 
Ainda assim, a conclusão des-
tas obras necessita da conti-
nuidade de  investimentos e 

este deve ocorrer sem inter-
rupção. “Buscamos colaborar 
junto ao Poder Executivo no 
decorrer do desenvolvimento 
dos trabalhos perante à Câma-
ra Municipal. Esperamos que, 
nos próximos dias, a viabiliza-
ção destes recursos se concre-
tize e, que assim, estas obras 
sejam concluídas e os proble-
mas relacionados ao desabas-
tecimento comecem a ser so-
lucionados, pois, a população 
destas regiões vem sofrendo 
consequências, cada vez mais 
graves, em razão deste estado 
crítico”, completou Regonha.

Vale constar que este re-
querimento foi encaminhado 
ao prefeito Vlamir Sandei, ten-
do este que prestar informa-
ções ao Poder Legislativo.

W H A T S A P P
(15)3282-5133

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

Temas como escolas sem conservação, trânsito na Bom Jesus, transporte por aplicativo, prédio interditado e voto impresso estiveram na pauta

Racionamento é debatido na Câmara Municipal
EM TIETÊ

 Os vereadores de Tietê se reunirão novamente 
na próxima terça, 17 de agosto

César Guitte
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ANIVERSARIANTES

Leonice Aleixo, mãe do 
Dief Gomes, celebrou 
mais um ano de vida 

ao lado dos filhos e da 
família na quarta, dia 11

Bruno Cid brinda mais 
um ano nesta sexta, 13 

de agosto, na companhia 
da esposa Thais, da mãe 

Bete e do irmão

Camila Beloto Polastri 
receberá os parabéns 
do marido Ricardo, da 

filha Mariana e familiares 
hoje, 13 de agosto

Brinde desta sexta, 13 
de agosto, será para 

Dieferson Gomes, que 
festejará a data com o 
noivo Édipo e família

Fábio Marson vira o 
calendário hoje, 13, 

e recebe os parabéns 
dos pais, da irmã, do 

cunhado e do sobrinho

A namorada Cristina 
Gonse e os familiares 

enviam os parabéns para 
José Pedro Bernardes 

nesta sexta, dia 13

Marcia Capelini Cancian 
aniversaria nesta 

sexta, 13 de agosto, na 
companhia do marido 
Marcelino e dos filhos

Murilo Páscoli Tavares 
rasga folhinha nesta 
sexta, 13 de agosto, 

junto da esposa Fabiana 
e do filho João Henrique

Sabrina Antunes celebra 
mais um ano de vida 

hoje, dia 13, ao lado dos 
pais Geraldo e Fátima, do 

namorado e da família

Aline Almeida 
completa nova idade 
neste sábado, dia 14, 
com a mãe Clarice, o 

marido Danilo e os filhos

Alice da Silva Bellucci 
faz seis anos neste 

sábado, 14 de agosto, 
na companhia dos pais 

Greyce e Evandro

Ana Lucia Camargo será 
festejada pelo marido 
Roberto, pelos filhos e 

familiares neste sábado, 
14 de agosto

Claudia Acuña Franco 
comemora aniversário 
amanhã, 14 de agosto, 
e recebe o carinho da 
família e dos amigos

Fátima Leopoldino 
assopra velinhas neste 
sábado, 14 de agosto, 
junto do marido José 

Machado e dos familiares

Os filhos Camila e Vinicius 
e família parabenizam 
Francisco de Moraes

pela nova idade amanhã, 
14 de agosto

Brinde deste sábado, 
dia 14, será para Geraldo 
Antunes, que aniversaria 
ao lado da esposa Fátima 

e toda a família

Jakceli Gusman rasga 
folhinha amanhã, 14 de 
agosto, na companhia 
do marido Reginaldo 

e da filha Helena

José Carlos Vidotto 
assopra velinhas neste 
sábado, 14 de agosto, 

junto da esposa Samira, 
das filhas e familiares

Familiares e amigos 
cumprimentam Leila 

Navarro pela nova idade 
a ser comemorada neste 

sábado, 14 de agosto

Lourival Machado muda 
de idade neste sábado, 
dia 14, e brinda a data 
com a esposa Simone e 

os filhos Vinicius e Lucas

Lúcia Citroni Milanezi 
celebra mais um ano de 
vida neste sábado, 14 de 

agosto, na companhia 
dos familiares

Maria Thomé faz 
aniversário amanhã, 

14 de agosto, e recebe o 
carinho do marido, dos 

filhos e dos netos

A esposa Neusa, a filha 
Mariana e familiares 

cumprimentam Orlando 
Mondin neste sábado, 

14 de agosto

Sofia Paes Petroli 
completa 14 anos neste 

sábado, dia 14, junto 
da mãe Patrícia e dos 

irmãos Matheus e Felipe

Tânia Maria Coam Souza 
assopra velinhas neste 
sábado, dia 14, ao lado 

do marido Luís Fernando 
(Dodô) e dos familiares

Alziro Cesarino 
muda de idade neste 

domingo, 15 de agosto, 
na companhia da esposa 

e dos filhos

Antonio Casetto receberá 
os cumprimentos 

especiais da família 
e dos amigos neste 

domingo, 15 de agosto

Bianca Fornazari 
Bellucci, filha de Silvia 
e João Paulo, completa 

sete anos neste 
domingo, 15 de agosto

Clara Nunes Ricon 
festeja seis anos neste 

domingo, dia 15, ao lado 
dos pais Débora e André 

e da irmã Lara

Danilo Cazetto 
Marcon receberá os 

cumprimentos da esposa 
Dila, da filha e familiares 

neste domingo, dia 15

Fátima Gonse aniversaria 
neste domingo, dia 15, 
junto do marido Beto, 

dos filhos Diego, Thiago 
e Tati e da família

Bolo deste domingo, 15 
de agosto, será para 

Fabiana Paula, que troca 
de idade na companhia 
do marido e dos filhos

A mestre em Educação 
Maria da Conceição Dal 
Bó Vieira aniversaria 

neste domingo, 
15 de agosto

Os filhos Jorge Alan e 
Priscilla e família enviam 
os parabéns para Marly 
Thibes pela nova idade 
neste domingo, dia 15

Natalia Roedel Ferreira 
muda de idade neste 

domingo, dia 15, e recebe 
o carinho do marido 

Murilo e da filha Elisa

Palmiro Belotto Franzini 
assopra velinhas neste 
domingo, 15 de agosto, 
ao lado dos filhos, dos 
netos e dos familiares
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Alexandre Schincariol 
será festejado pela 

esposa Graziella, pelas 
filhas e pela família na 
segunda, 16 de agosto

Camila Uliana Luvizotto 
aniversaria na segunda, 

16 de agosto, ao lado 
dos pais Mingas e Maria 

Angela e familiares

Cleide Gaiotto Madureira 
recebe os parabéns 

do marido Luis Souto 
Madureira e família 
na segunda, dia 16

Coralie Pasquali brinda 
nova idade junto do 

namorado Kalif Jacob 
e dos familiares na 

segunda, 16 de agosto

Eduardo Luis Brizotti 
fica mais velho na 

segunda, 16 de agosto, e 
recebe os cumprimentos 

da família e amigos

Erotildes Florinda dos 
Reis assopra velinhas 
na segunda, dia 16, na 
companhia dos filhos e 

dos familiares

Rogério Fabiano César 
aniversaria na segunda, 

dia 16, ao lado da esposa 
Karina e dos filhos José 

Luís e João Pedro

Sônia Scatena Baggio 
receberá as felicitações 

do marido Zé Bággio, das 
filhas e da família 

na segunda, dia 16

Tatiana Machia 
festeja nova idade na 

segunda, 16 de agosto, 
na companhia dos 

familiares e amigos

Bolo da segunda, 16, 
será para Val Sousa, 

que brinda a data com 
o marido Daniel, o filho 

Matheus e a família

Os pais Sandra e Sutilo 
e os familiares felicitam 

Ana Laura Franzini Sutilo 
pelo aniversário na 
terça, 17 de agosto

Adriano Saccon assopra 
velinhas na terça, 17 de 
agosto, na companhia da 

esposa Lurdinha e 
da filha Bruna

Agnez Moniz comemora 
mais um ano na quarta, 
dia 18, na companhia 

dos pais Sandra e Ari e 
do irmão Luiz Augusto

Aline Giacomassi 
Demarchi aniversaria 

na quarta, dia 18, junto 
do marido Roberson, da 

filha Lavínia e família

Ana Claudia Foltran 
receberá os parabéns 
dos familiares e dos 
amigos na quarta, 

18 de agosto

A esposa Andrea, a 
filha Helena e a família 
felicitam Carlos Silveira 

pelo aniversário na 
quarta, 18 de agosto

Danilo Martins vai 
assoprar velinhas na 

quarta, dia 18, na 
companhia da filha 
Isadora e familiares

A esposa Adriana, a 
filha Giovana e família 
cumprimentam Dinho 

Belotto pela nova idade 
na quarta, 18 de agosto

Eneida da Silva Costa 
será festejada pelo 

marido Aristeu, pelos 
filhos e netos na quarta, 

18 de agosto

Isadora Persona Betini 
completa seis anos na 

quarta, 18 de agosto, ao 
lado dos pais Flávia e 
Luciano e da família

A esposa Marta, a filha 
Ana Alice e familiares 

felicitam José Leopoldo 
Bergamim (Podito) na 
quarta, 18 de agosto

Kalif Jacob festeja 
nova idade na próxima 
quarta, 18 de agosto, 
junto da namorada 
Coralie e familiares

Marcos Roberto Pasim 
aniversaria na quarta, 

18 de agosto, na 
companhia da esposa 

Viviani e dos filhos

Maria Aparecida Barreira 
recebe os cumprimentos 
especiais dos familiares 
e dos amigos na quarta, 

18 de agosto

Irene Cattai troca de 
idade na segunda, dia 
16, junto do marido 
João, das filhas, dos 
netos e dos genros

Julia Trevizan completa 
mais um ano de vida 
na segunda, 16 de 

agosto, ao lado dos pais 
Carlinhos e Ivânia

O noivo Matheus 
Giacomazzi, familiares e 
amigos felicitam Maiara 

Pereira na próxima 
segunda, 16 de agosto

Maria Luisa Robusti 
festeja mais um ano de 
vida na segunda, 16 de 
agosto, com o marido, 
os filhos e familiares

A esposa Mariana e a 
família cumprimentam 
Rodrigo Dell Terra pelo 
aniversário na próxima 

segunda, dia 16

Marina Biscaro de 
Camargo, filha de 

Daniela e Kiko e irmã da 
Ana Júlia, faz nove anos 

na segunda, dia 16

Marcela Gaiotto assopra 
velinhas na terça, dia 17, 
na companhia do marido 
Neto, da filha Maria Clara

e dos familiares

Paulo Moraes receberá 
as felicitações da família 
e dos amigos da Guarda 

Civil Municipal (GCM)
na terça, 17 de agosto

Raquel Correia Alves 
aniversaria na terça, 17 
de agosto, junto da mãe 

Luciana e dos irmãos 
Amauri e Sara

Thamiris Floriam vai 
brindar nova idade na 
terça, 17 de agosto, ao 
lado do marido Denis e 

dos familiares

O marido Fábio, a filha 
Ana e a família enviam

os parabéns para 
Valdirene Marcon na 
terça, 17 de agosto

Zezé Lopes Brandolise 
aniversaria na terça, 

dia 17, junto do marido 
Marcelino e dos filhos 

Giovanni e Luigi

Cecília Vital receberá 
os parabéns do marido 
Wilson, dos filhos Bia, 

Ana e Acácio e família na 
terça, 17 de agosto

Edson Ribeiro festeja 
aniversário na terça, 
dia 17, com a esposa 

Maria Helena e os filhos 
Guilherme e Junior

Fernanda Nascimento 
rasga folhinha na terça, 
17 de agosto, ao lado do 

namorado Rogério 
e dos familiares

Jéssica Pontes brinda 
nova idade na terça 

17 de agosto, junto do 
namorado Jonathan 
e de toda a família

Julio Malavasi será 
festejado pela esposa 

Thais e pelo filhos Laura 
e Matheus na próxima 

terça, 17 de agosto

Brinde da terça, 17 
de agosto, será para 
Leandro Melaré, que 

comemora a data com a 
esposa Ana Demarchi

ANIVERSARIANTES
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José e Renata Marina e André Taichuen e Deborah

Guilherme e Juliana Diana e João Elias Fabiana e Murilo

Em Cerquilho, José Pescantini e Renata Leme de Almeida Pes-
cantini celebrarão 22 anos de união matrimonial neste sábado, 
14 de agosto, junto dos filhos Victor Hugo e Gabriel e da família.

Recebam do jornal Nossa Folha os parabéns Bodas de Tur-
malina Bicolor!

Em Tietê, Marina Rossitti e André Trotta festejarão seis anos 
de casados no feriado neste domingo, 15 de agosto, e receberão 
os cumprimentos dos familiares e amigos. Da redação do jornal 
Nossa Folha, seguem os cumprimentos especiais ao casal pela 
comemoração das Bodas de Peridoto!

Na cidade de Cerquilho, Christopher Taichuen Cheung e De-
borah Orr Cheung completarão sete anos de matrimônio na se-
gunda, 16 de agosto, ao lado dos filhos Benjamin e Maya e de 
toda a família. O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o 
casal pelas Bodas de Citrino!

Em Cerquilho, Guilherme Zanette e Juliana Del Ben celebrarão 
três anos de união na quarta, 18 de agosto, junto da família e dos 
amigos.

Recebam da equipe do jornal Nossa Folha os parabéns Bodas 
de Green Gold!

Em Tietê, Diana Quartaroli e João Elias de Paula Junior feste-
jarão três anos de casados na quarta, 18 de agosto, e receberão 
os cumprimentos dos familiares e amigos. Da redação do jornal 
Nossa Folha, seguem os cumprimentos especiais ao casal pela 
comemoração das Bodas de Green Gold!

Em Tietê, Fabiana Flórida Fernandes Tavares e Murilo Páscoli 
Tavares completarão quatro anos de matrimônio na quinta, 19 
de agosto, ao lado do filho João Henrique e dos familiares. 

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Cristal de Rocha!

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

BODAS

A família e os amigos 
cumprimentam Maria 

Helena Miguel por mais 
um ano de vida na 

quarta, 18 de agosto

Patrícia Tomazini apaga 
velinhas na quarta, 

18 de agosto, ao lado 
dos pais Antonio e 
Helena e familiares

Pedro Albino Massuia 
aniversaria na quarta, 
dia 18, junto da mãe 

Rafaela, do pai Massuia 
e da irmã Mariana

O marido Casagrande, 
a filha Victória e família 
felicitam Renata Ruriko 

Muto pelo aniversário na 
quarta, 18 de agosto

Brinde da quarta, 18, 
será para Sandro Ferrari, 

que vai comemorar a 
data com a esposa Maria 

Inês e familiares

Os familiares e amigos 
enviam os cumprimentos 

para Salvador Rocha 
(Vadô), que aniversaria 
na quarta 18 de agosto

Edilaine Piai brinda nova 
idade na quinta, 19 de 

agosto, junto do marido 
Marcelo e dos filhos 

Pietro e Anthony

Natália Ferrari será 
festejada pelo marido 

Zanata, pela filha Helen, 
pelos pais e familiares na 

quinta, 19 de agosto

Bolo da quinta, dia 19, 
será para Flávio Grando, 
que aniversaria ao lado 

da esposa Célia, da filha, 
das netas e do genro

Pedro Miguel da Silva 
Xavier brinda 22 anos na 

quinta, dia 19, ao lado 
dos pais Vera e Guelo e 

de toda a família

O namorado e os 
familiares parabenizam 

Grasieli Bertola por 
mais um ano de vida na 

quinta, 19 de agosto

Plínio Belotto receberá 
os parabéns da esposa 

Anézia, dos filhos, netos, 
bisnetos e familiares na 

quinta, 19 de agosto

Iremar Schoba 
Sant´Anna receberá as 
felicitações da esposa 

Márcia e da filha Sofia na 
quinta, 19 de agosto

Sérgio Coam rasga 
folhinha na próxima 

quinta, 19 de agosto, na 
companhia da esposa 

Selma Canaveze

Os pais Célio e Cristina, 
a irmã Gabriela e família 

parabenizam Isabela 
Rodrigues Dalava na 
quinta, 19 de agosto

Os pais Rogério e Tânia, 
o marido Everton e a 
família parabenizam 

Thami Luca pela nova 
idade na quinta, dia 19

Miguel Botega Dias 
completará 10 anos na 
quinta, 19 de agosto, 

junto dos pais Raquel e 
Márcio e da família

Wilson Vital Grando 
celebra mais um ano 
de vida na quinta, 19 
de agosto, e recebe  o 

carinho da família

Os pais Nando e Stella 
e o irmão Matheus 

parabenizam Sophia 
Piloto Negrão na próxima

quarta, 18 de agosto

Viviane Mazzer 
Constantino aniversaria 
na quarta, dia 18, com 
os pais Pedro e Maria 

Helena e o irmão André

Anelise Daros assopra 
velinhas na quinta, 19, 
junto dos pais Rosana 
e Marcelo, do irmão 
Marcelo e das avós

Alexandre Souza rasga 
folhinha na quinta, dia 
19, na companhia da 

esposa Darlenne, do filho 
João e dos familiares

Amauri Alves Lopes 
festeja aniversário com 
a esposa Letícia, o filho 
Esdras e a mãe Luciana 

na quinta, dia 19

Bruno Salvador receberá 
os parabéns da esposa 

Julia, do filho Rafael, da 
mãe Silvia e da família 

na quinta, dia 19

ANIVERSARIANTES
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Descendente de duas fa-
mílias de tradição, Plínio Ro-
drigues de Morais era filho de 
Luiz Rodrigues de Morais e de 
Teodora Augusta de Moraes. 
Nascido, em Tietê, em 30 de 
abril de 1896, iniciou o curso 
primário na sua cidade natal, 
concluindo-o no grupo escolar 
“Prudente de Moraes” em Pi-
racicaba, para onde seus pais 
tinham se mudado.

De inteligência precoce, fez 
o curso da Escola Complemen-
tar de Piracicaba e se formou 
professor aos 15 anos. Em 
1918, na Escola de Farmácia 
de São Paulo diplomou-se far-
macêutico e ganhou o prêmio 
“Braulio Gomes” como pri-
meiro aluno. Na sequência, foi 
exercer suas atividades como 
farmacêutico-químico na an-
tiga fábrica de cimento da es-
tação de Rodovalho. Após um 
curto período, mudou-se para 
Tietê e, em 1919, abriu uma 
casa comercial, situada na rua 
do Comércio. 

Em dezembro de 1920, 
casou-se com Coralie Teixeira 
Pinto, filha de Pedro Teixeira 
Pinto e de Maria Etelvina Tei-
xeira. Muito inteligente e ora-
dor nato, tornou-se, em pouco, 
tempo personalidade de des-
taque na sociedade tieteense 
e de bastante influência no 
mundo político, o que o levou 
a ingressar no Partido Republi-
cano Paulista (PRP), desde ju-
lho de 1927 até 1930.

Dada a sua grande amizade 
com Júlio Prestes de Albuquer-
que, então governador do Esta-
do de São Paulo e a preferência 
que ele consagrava a outros 
chefes locais, como Luiz Be-
nedicto Antunes Cardia e Caio 
Graccho de Souza Campos, 

Plínio Rodrigues de Morais 
conseguiu a criação da Escola 
Normal Livre de Tietê. 

Sobrevindo à Revolução de 
outubro de 1930, abandonou 
a política e se dedicou, inteira-
mente, à então Sociedade Anô-
nima Fabril “Santa Luzia”. 

Estourando o movimento 
de 23 de maio e, poucos dias 
depois, a Revolução de Nove 
de Julho, Plínio Rodrigues de 
Morais foi um dos organizado-
res e tomou parte como mem-
bro da Comissão do MMDC, 
uma entidade revolucionária 
formada por indivíduos do 
antigo PRP. Ainda organizou o 
Batalhão Tietê, incorporado à 
2ª Companhia do 6º Batalhão 
dos Caçadores da Reserva, 
fazendo a Campanha do Sul, 
além de ser incorporado como 
2º tenente intendente do Ba-
talhão em Quitaúna. Também 
esteve na linha de frente toda 
a campanha. 

Só retornou a Tietê, em 
30 de setembro de 1932, com 
o término das hostilidades. 
Em 1933, na primeira eleição 
para a constitucionalização 
do País, acabou eleito suplente 
de deputado federal pela sua 
legenda partidária do Partido 
Republicano (PR). Com a pro-
mulgação da Constituição de 
16 de julho de 1934 e a volta 
do País à legalidade, tornou-
-se vereador, empossado em 
14 de junho de 1936. Quando 
Getúlio Vargas promulgou a 
Constituição do Estado Novo, 
que dissolveu as Câmaras 
Municipais, teve que deixar a 
função em 10 de novembro de 
1937.

Com a nomeação do Adhe-
mar Pereira de Barros para a 
Interventoria do Estado, houve 

a escolha e nomeação de Can-
tídio Camargo para prefeito de 
Tietê e voltaram os membros 
do antigo PRP a colaborar com 
o Governo do Estado.

Tendo Cantídio Camargo  
se licenciado da Prefeitura, 
Plínio Rodrigues de Morais 
foi empossado como prefei-
to de Tietê e exerceu o Poder 
Executivo Municipal de 21 de 
novembro de 1938 até 23 de 
junho de 1939, quando deixou 
o cargo, por ter sido escolhido 
membro do Conselho Admi-
nistrativo do Estado, função 
esta exercida até o seu faleci-
mento.

Plínio Rodrigues de Mo-
rais foi um grande tieteense 
que adorava a sua terra natal. 
Sempre se orgulhava e engran-
decia sua cidade, fosse como 
homem público ou brilhante 

intelectual que era. Possuidor 
de uma voz forte, dicção per-
feita, gestos largos e exatos, 
encantava aqueles que tiveram 
a chance de ouvi-lo.

Tornou-se presidente do 
Tiro de Guerra 601, membro 
da Diretoria da Associação Es-
portiva de Tietê e colaborador 
eficiente em todas as campa-
nhas em prol de Tietê. 

Faleceu, em 14 de julho do 
ano de 1941, em São Paulo, to-
davia foi sepultado no Cemité-
rio local. Por meio do decreto 
nº 12.531, de 27 de janeiro de 
1942, expedido pelo Governo 
Estadual, o seu nome acabou 
escolhido como patrono da Es-
cola Normal Estadual, que, em 
março de 1959, transformou-
-se no Instituto de Educação 
“Plínio Rodrigues de Morais”, 
de Tietê.

Além de professor e farmacêutico-químico, este tieteense exerceu o Executivo Municipal de 21 de novembro de 1938 até 23 de junho de 1939

Conheça quem foi Plínio Rodrigues de Morais

Faleceu, em 14 de julho do ano de 1941, em São 
Paulo, todavia foi sepultado no Cemitério local

Acervo Nossa Folha
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Perfil entrevista
Juliana Rossini

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

edição traz Olegário Alberto 
Camargo, um tieteense nas-
cido em 7 de setembro de 
1881. Casado com Francisca 
de Arruda Camargo, teve dois 
filhos: José Lauro de Arruda 
Camargo e Olga Camargo.

Militou na política local, 
sempre integrado nas fileiras 
do Partido Republicano (PR), 
cujo diretório era o presiden-
te. Também exerceu o cargo 
de prefeito desta cidade na In-
terventoria de Fernando Costa. 
Sua gestão foi uma das mais 
proveitosas para o município, 
que lhe deve, além de outros 
empreendimentos, seu serviço 
de água e esgoto, por exemplo.

Foi, ainda, no seu governo 
que se verificou a criação e 
instalação do curso colegial no 
então Colégio Estadual e Esco-
la Normal “Plínio Rodrigues de 
Morais”. A este estabelecimen-
to de ensino fez doação de um 
terreno, onde foi construído 
um dos seus pavilhões.

Amicíssimo de Gabriel 

Monteiro da Silva, antigo dire-
tor do Departamento das Mu-
nicipalidades e do Interventor 
Fernando Costa, visitava, quin-
zenalmente, todos os secre-
tários do Estado em busca de 
melhoramentos para Tietê.

Infelizmente, a mudança 
do panorama político em 1945 
com os preparativos para o 
retorno do País à constitu-
cionalidade política e a velha 
amizade fizeram com que ele 
abandonasse a Prefeitura. Por 
essa razão, sua terra estreme-
cida ficou privada de melhora-
mentos valiosos que planejara 
para ela. 

Na época, a avenida Fernan-
do Costa (Beira-Rio), por exem-
plo, que ligaria as estradas de 
Laranjal Paulista e Piracicaba, 
ficou nos primeiros passos de 
construção. Uma nova Estação 
Sorocabana, prédio para a De-
legacia de Polícia, aeroporto, 
horto florestal, parque infantil, 
tudo isso teria sido executado 
não fora as contingências de 
ordem política, segundo se fa-

Acervo Nossa Folha

Juliana Rossini da Silva nasceu, em 18 de novembro de 1981, 
em Tietê. Filha de Arnor e Sueli e irmã do Paulo Henrique, é for-
mada em tecnóloga superior em Estética e Cosmética. Em sua 
clínica, atua como esteticista facial e corporal, além de reflexo-
logista, auriculoterapeuta e aromaterapeuta. Está habilitada nas 
técnicas de magic touch detox, gravidade zero e método de pee-
lings.

Eu sou? Uma pessoa ativa, que sempre busca inovação e 
transformação na vida pessoal e profissional, porém, sou um 
pouco resistente a certas mudanças. Também sou tímida, porém, 
gosto de estar sempre rodeada de pessoas. Amo crianças e ani-
mais e sou muito sentimental. Adoro conhecer lugares novos, 
sou fã de uma boa gastronomia.

Sinônimo de beleza? Beleza para mim é aquela pessoa que 
tem caráter, empatia e, acima de tudo, respeito e amor ao pró-
ximo.

Cantor e cantora?  Sorocaba (da dupla Fernando & Sorocaba)  
e Whitney Houston.

Ator e atriz? Richard Gere e Meryl Streep.
Sonho? Só conto depois de ser realizado; e já está quase.
Amor?  Minha família, meu trabalho, meus pets.
Solidão? Gosto de estar sempre rodeada de pessoas, mas, às 

vezes, ela é necessário para as reflexões.
Deus? Alicerce da minha vida.
Religião? Católica. 
Filme? O Conde de Monte-Cristo.
Sonho de consumo? Natal com neve em Nova Iorque.
Defeito? Ser impaciente, explosiva e chorona.
Qualidade? Eita! Essa tive que perguntar para as pessoas. 

Prestativa, de um coração enorme e muito sentimental (não sei 
se é uma qualidade ou defeito).

Lugar? Qualquer um, desde que esteja em contato com a na-
tureza.

Lazer? Andar a cavalo.
Qual o livro de cabeceira? “Guia de Produtos Cosméticos”, 

de Teresa Rebello.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Medicina. 

Acredito que, no fundo, não escolhi porque não saberia lidar com 
as perdas. Porém, a estética chegou até mim pela minha própria 
experiência de vida. Logo após a minha primeira cirurgia cardí-
aca, aos 11 anos, emagreci muito e ficaram sequelas. Foi neste 
período que comecei a pesquisar por tratamentos que me aju-
dassem. Daí, me encantei com a estética, que é uma área onde eu 
ajudo as pessoas por meio do bem-estar e da saúde e, dessa for-
ma, me realizo ao ver as pessoas satisfeitas com o meu trabalho. 
Imagina alguém que ama a profissão. Sou eu!

Momento da vida para repetir? O nascimento da minha so-
brinha.

Alegria? Estar sempre rodeada da família, dos amigos e de 
pessoas queridas.

Tristeza? Sei que não vamos ser eternos, mas a morte para 
mim é a maior tristeza.

Decepção? Individualidade.
Receita contra o tédio? Cozinhar. Eu amo!
Tem saudades do quê? Da época em que ficávamos na rua, 

brincando, conversando. Não existia celular (risos). Hoje, a reu-
nião de amigos é ficar postando nas redes sociais.

Amizade é? Abrigo para o coração e paz para a alma.
Um (a) amigo(a) especial? Os verdadeiros, que estão ao meu 

lado, são todos especiais, porque são presentes de Deus. 
Palavra que riscaria do vocabulário? Desigualdade. 
Ídolo? Deus.
Frase? “Não é preciso motivo para fazer o bem, só é preciso 

fazê-lo” - Augusto Branco.
Nota 10 para: a empatia, o amor ao próximo e a paciência.
Nota zero para: a falsidade, a arrogância e a superioridade.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe! Falo 

que ela é pequena só na estatura.
Planos para o futuro? Prosperar sempre, em todas as áreas.
Recado? “Quando temos fé e acreditamos, realmente, que 

Deus pode solucionar nossos problemas, a palavra ‘será’, é elimi-
nada do nosso dicionário”.

DE 14 A 20 DE AGOSTO

N. SRA. DE FÁTIMA (15)3282-6336

Cerquilho, sede do Governo do Estado

Em 31 de agosto do ano 
de 1974, a população da cida-
de de Cerquilho estava muito 
feliz, pois, naquela data, de 
toda região da Média Soro-
cabana, a Cidade das Rosas e 
dos Tropeiros era a mais im-
portante. 

A Associação dos Muni-
cípios da Média Sorocabana 
(AMMES) promoveu, na opor-
tunidade, a reunião dos pre-
feitos do interior, contando 
com a participação máxima 
de um político que lutou pela 
interiorização paulista, o en-
tão governador do Estado, 
Laudo Natel.

Por volta das 9 horas da-
quele dia, a população já to-
mava lugar diante do Paço 
Municipal com a presença de 
escolares em sua maior parte. 
A chegada do então governa-
dor era aguardada para aque-
le horário, mas só ocorreu às 
11h02, quando, sobrevoando 
a cidade, surgiu um helicóp-
tero aterrissando no pátio 
próximo ao Paço Municipal. 

Na ocasião, o governador 
Laudo Natel recebeu homena-
gens, cumprimentos e sauda-
ções na presença de deputa-
dos e autoridades municipais 
da época. 

O jovem cerquilhense Air-
ton Campana, representando 
toda juventude, proferiu uma 
mensagem ao então governa-
dor.

Após os agradecimentos 
de Laudo Natel, o então pre-
feito anfitrião, José Pilon, deu 
a palavra inicial na reunião 
da AMMES, onde mostrou seu 
orgulho e alegria em receber, 
pela primeira vez oficialmen-
te em Cerquilho, a figura do 
então governador Laudo Na-
-tel, saudando ele e a todos 
os prefeitos que ali se encon-
travam, além dos vereadores 
e demais homens públicos. 

Neste encontro, também es-
teve presente o então secre-
tário do Estado, Paulo Maluf.

 Naquela oportunidade, a 
AMMES era formada pelo pre-
sidente Plínio Paganini, pelo 
vice Luiz Magalhães Macha-
do, pelo 2º vice Misael Leal, 
pelo 1º secretário Eraldo Fre-
ddi, 2º secretário Benedito 
Garcia Ribeiro, 1º tesoureiro 
José Carlos Rosa e 2º tesou-
reiro José Pilon. 

Estiveram presentes na-
quela reunião 50 prefeitos. 
O encerramento ocorreu com 
um almoço na Associação Es-
portiva São José.

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)

ESPAÇO ABERTO

A S S I N E  E  A N U N C I E
(15)3282-5133lava na época.

Sua morte marcou Tietê, 
terra que lhe serviu de berço 
e a quem dedicou o melhor de 

sua vida.
Olegário Camargo faleceu, 

em 12 de março de 1955, aos 
74 anos. 
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Sakata inaugura hamburgueria e smokehouse
NOVIDADE

O mestre churrasqueiro e a Coocerqui inovaram ao fazer todo o processo de defumação de carnes dentro de um supermercado

No melhor estilo American Barbecue (BBQ), no sábado, 7 de 
agosto, Douglas Sakata, na companhia da esposa Sabrina e equi-
pe, lançou uma hamburgueria e uma smokehouse em parceria 
com a Coocerqui, na loja matriz do Centro de Cerquilho. Acos-
tumado a atender clientes com os mais exigentes paladares, o 
famoso mestre churrasqueiro se torna, a partir de agora, pionei-
ro no Brasil ao fazer todo o processo de defumação de carnes 
dentro de um supermercado.

Quem passa pelo novo ambiente, percebe que trata-se de 
um espaço preparado exclusivamente para atender o público, 
tendo o mais inovador Pit, modelo 861, da Artmill, que faz de 
Cerquilho a Capital Brasileira do American Barbecue (BBQ).

Por meio dessa parceria de absoluto sucesso entre Saka-
ta e Coocerqui, o público, amante do BBQ, tem se deliciado 
com os melhores hamburgers em formato smash, smoked e 
cheese, além da famosa costelinha BBQ, do brisket e do cupim 
defumado, assim como dos sandubas, beirutes, aperitivos e 
sobremesas.

Vale lembrar que a Hamburgueria e Smokehouse Sakata fun-
ciona de segunda a sábado, das 11 às 21 horas e, aos domingos, 
das 11 às 15 horas. Também é possível fazer pedido pelo deli-
very, através do aplicativo AiqFome, de segunda a sábado, das 
11 às 20 horas, com entregas válidas para Cerquilho e Tietê.

Fotos divulgação

A famosa costelinha BBQ acompanha fritas

Os diretores Durval Della Torre e Raul Araújo

Douglas e Sabrina Sakata

Equipe responsável pelas delícias

Juliana, Sakata, Damana e Sabrina

Um dos lanches do cardápio

Sakata e Sabrina recepcionam a família

Equipe da Coocerqui esteve presente


