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EM TIETÊ

PROCESSO SELETIVO

Polícia
investiga
morte de
mulher

Prefeitura
abre
cadastro
reserva

Ivanilde Almeida de Andrade, de 44 anos, foi encontrada
morta embaixo de um viaduto,
em Tietê. Segundo familiares,
ela tinha trabalhado o dia todo
na quinta, 8 de julho, como
faxineira, e não voltou para a
casa no fim da tarde.
A Polícia Civil informou
que investiga o caso e que hipótese alguma foi descartada.
Página 3

A Prefeitura de Cerquilho
abriu inscrições para realização de Processo Seletivo para
formação de cadastro reserva para armador, carpinteiro,
mestre de obras, pedreiro, pintor e servente.
As inscrições seguem até
16 de agosto, via internet, no
endereço eletrônico metrocapital.com.br.
Página 3

COVID-19

Campanha aplicará
segunda dose, hoje
SECRETARIA DE GOVERNO E COORDENAÇÃO DEVERÁ DAR PUBLICIDADE AOS ATOS
Objetivo é planejar a política de desenvolvimento e proporcionar melhores condições de vida

Em Tietê, a Secretaria e
Saúde e Medicina Preventiva
anunciou que nesta sexta, 16
de julho, a vacinação atenderá o público com a segunda
dose da vacina AstraZeneca,

imunizado em 23 de abril.
A campanha de vacinação
ocorrerá das 8 às 12 horas no
ginásio “Acácio Ferraz”, na
Nova Tietê.
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Plano Diretor passará por revisão
Através da realização de
procedimento licitatório, a
Prefeitura de Tietê contratou
a Oliver Arquitetura Ltda-EPP,

vencedora da Tomada de Preços 1/2020, para elaboração
da revisão do Plano Diretor do
município, que deverá substi-

tuir o existente, proveniente
da Lei Complementar 6/2006,
de 22 de setembro de 2006.
Previsto na Constituição

Federal e no Estatuto da Cidade como um dos instrumentos
básicos da política urbana, o
Plano Diretor é recomenda-

UTILIDADE PÚBLICA
TRABALHANDO PARA VOCÊ, O SAMAE PEDE A COLABORAÇÃO DE TODOS QUANTO AO USO CONSCIENTE DA
ÁGUA.
PEQUENAS AÇÕES NO DIA A DIA CONTRIBUEM PARA
EVITAR O DESPERDÍCIO:
aDIMINUIR O TEMPO NO CHUVEIRO;
aFECHAR A TORNEIRA PARA ESCOVAR DENTES E ENSABOAR LOUÇAS;
aEVITAR O USO DE MANGUEIRA PARA LAVAR CALÇADAS, QUINTAIS E CARROS;
aVERIFICAR E CONSERTAR OS VAZAMENTOS.
ATITUDES COMO ESSAS PODEM GERAR GRANDE ECONOMIA E A CERTEZA DE CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. FAÇA SUA PARTE!

do para todos os municípios
brasileiros e obrigatório para
cidades com mais de 20 mil
habitantes.

A Secretaria de Governo e
Coordenação deverá dar publicidade a todas as etapas.
Página 3
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Editorial

Agenda

O ódio é poderoso!

LIVE 1 Hoje, 16 de julho,
às 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram,
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, fará uma live com a
cirurgiã-dentista Giovana Urso
Belmonte, especialista em Endodontia e Ortodontia. Além
de contar sobre a sua trajetória profissional, a entrevistada
vai contar sobre sua infância,
adolescência e juventude, a
vida em família e entre amigos, o namoro e o casamento
com o Wagner Belmonte, o significado da Maternidade, além
de como venceu a timidez e a
depressão.

Em meio a uma situação política bastante delicada e de ânimos extremamente exaltados no Brasil, há algum tempo vivemos
em uma sociedade que disseminar o ódio é algo que tem alimentado essa emoção tão destrutiva. Sabemos que o ódio acompanha
os seres humanos desde que eles existem e que este sentimento
está presente nas relações pessoais impulsionando tudo e todos
para a destruição e para a guerra, que têm por base a competição,
o egoísmo, a inveja, a cobiça e a desunião.
Todavia, neste universo chamado política, normalmente, as
pessoas não odeiam apenas os chamados “adversários”; junto
delas, sentimentos de raiva contra aqueles que pensam ao contrário (sejam familiares diretos ou amigos) são mais frequentes
do que se imagina. Neste sentido, basta pensar na fina linha que
separa o amor do ódio e como este conduz, por vezes, à violência contra o outro. Embora nos custe admiti-la, essa emoção
impregna as nossas vidas e marca o desenrolar da história da
humanidade.
Acredite! O ódio é tão poderoso que ele está presente em todos os lugares e alimenta os piores instintos. Em determinadas
circunstâncias, consegue desencadear genocídios, chacinas e terrorismo, tudo que é extremamente cruel e de caráter monstruoso. Incrivelmente, o ódio constitui um sentimento cada vez mais
estigmatizado. Tanto que a evolução da sociedade exige que se
ponha de lado esta nefasta e poderosa emoção.
Mas será que existe alguma cura ou vacina contra o ódio? Os
especialistas consideram que não há remédio, a menos que as
partes em confronto estejam dispostas a se colocar no lugar do
outro e perdoar.
Por outro lado, como praticar esse ensinamento se, cada vez
mais, as pessoas estão desprovidas de uma série de valores comuns, como integridade, sinceridade, boa vontade? Infelizmente,
falta sabedoria para entender que o ódio não constrói absolutamente nada de positivo. Pelo contrário, ele só causa destruição!
Todavia, ensinar sabedoria requer possuí-la nas quantidades
necessárias e trata-se de um desafio que a nossa sociedade ainda
não conseguiu resolver. De início, façamos o seguinte exercício
mental diário: tenhamos paciência, calma, bom senso e tranquilidade para vencer o ódio somente no cansaço do silêncio. Assim,
você sairá da luta como vencedor porque foi forte, consciente e
capaz de desmoralizar o praticante de sentimentos de ódio.
Lembre-se também: ninguém é capaz de resistir a uma pessoa
que é emocionalmente serena, equilibrada. Inclusive, esse indivíduo mentalmente “bem preparado” poderá resistir a todos insultadores, caluniadores e provocadores que, por ventura, possam
aparecer na vida dele, vivendo no bom senso e no caminho da
mansidão.
Sabe-se, ainda, que não é fácil praticar a paciência, mas também não é impossível. É um exercício diário que se constrói com
dedicação, força de vontade e foco. Se a sociedade busca, cada
uma a sua maneira, um lugar mais justo para viver, então, também cabe essa busca de combater o ódio. Pense que é preciso
entender que para todos há direitos e deveres explícitos, além de
responsabilidade sobre suas atitudes. Concorda?

PARA ENCERRAR
“A vida é sempre uma troca. Se não te serve mais, troque!
Mantenha a reciprocidade, dance conforme a música, mas se
lembre de ser capaz de trocar a trilha sonora quando precisar.
Não espere que apenas a vida a faça” - autor desconhecido.

ARRAIÁ Em Cerquilho,
nesta sexta e sábado, 16 e 17
de julho, a partir das 19 horas,
a Paróquia São José promove
Festa Julina em formato drive-thru. No cardápio haverá
cachorro-quente, lanche de
pernil, espetinho de churrasco,
pastel, sopa de milho, cuscuz
mole, porção de polenta, além
de doces, quentão, vinho quente e conhaque. Os tickets de retiradas devem ser comprados
antecipadamente na secretaria.
Informe-se pelo (15)3284-4809.
FESTA JULINA Em Tietê,
neste sábado, 17 de julho, no
horário das 15 às 18 horas, terá
Arraiá Julino do Educandário
“Rosa Mística”. No local, haverá
a venda de kit com canja 500
ml, cuscuz paulista 250 ml e
doces típicos por R$20. A retirada será feita no salão de festas da entidade.
LIVE 2 Na segunda, 19
de julho, às 20 horas, a consultora de imagem e estilo e
personal organizer de Bauru,
Lísia Vargas, entrará em uma
live com a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, no @damanarodrigues no Instagram.
Nesta conversa ao vivo, falará
sobre organização pessoal e
profissional e como mantê-la,
ensinará a diferença entre rotina e hábitos, assim como dará
dicas de moda e imagem pessoal considerando tipo físico,

Bicadinhas da semana
coloração e estilo.
LIVE 3 O presidente do
Rotary Club de Tietê e secretário municipal de Serviços da
Prefeitura, Luis Gonzaga Carniel, chega para uma live com
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, na quarta, 21 de
julho, às 20 horas, no @damanarodrigues no Instagram. Ao
vivo, ele contará sobre os principais fatos que marcam a sua
vida pessoal e profissional.
YAKISOBA
SOLIDÁRIO
Em Tietê, no sábado, 24 de
julho, o projeto Miaujude promove, das 11h30 às 14 horas,
no barracão do Santa Cruz, o
Yakisoba Solidário em prol
dos animais abandonados. No
local, haverá a venda de duas
opções: Yakisoba misto ou
legumes. O valor por pessoa
será de R$25. Informe-se pelo
telefone (15)99739-3002.
FEIJOADA BENEFICENTE
O Lions Club de Cerquilho realiza no domingo, 25 de julho,
das 11h30 às 14h30, Feijoada
Beneficente em prol do Lar São
José, em formato drive-thru. A
adesão custa R$30 e inclui a
porção de arroz, couve e farofa. O endereço é avenida Lions
Club, 513, no bairro Parque
das Árvores. Outras informações pelo (15)99804-5156.
PIZZA SOLIDÁRIA Em Tietê, a comunidade São Judas
Tadeu, no Jardim da Serra,
promove Pizza Solidária com
retirada no sábado, 31 de julho, no horário das 16 às 18
horas, no salão de festas do
bairro. O valor é R$25, tendo
três sabores: muçarela, calabresa e frango.
AJUDE A Feijoada Solidária Drive-thru em prol do bebê
Gustavo Henrique, portador
da Síndrome de Menkes, será
no domingo, 1º de agosto, a
partir das 11 horas, no barracão São Francisco, na Cohab,
em Tietê. O combo custa R$50
e pode ser adquirido pelo telefone (15)99654-0595.

MARAJÁ As más línguas afirmaram que o popular Bene (ex-Volks) disse que todo mundo merece ter uma sexta de marajá,
livre para repousar. Bene tem a dele! E você, tem a sua?
FRASE DO DIA Para o nosso pensador da coluna, Paulinho
Marteline, a frase do dia é: “Os outros falam de nós porque se
falassem deles mesmos ninguém iria se interessar!”
SEM MEIA As borboletas do jardim contaram que Édie “Salim” Honório foi visto com pés calçados com sapatos, mas sem
meias, o que significa que a esposa Leonor deve estar uma
“fera” com o corintiano. Afinal, quem coloca as meias nos pés
de Édie é a esposa, hábito que vem de tempos entre o casal.
O problema é que os amigos ficaram com medo que, sem as
meias, o corintiano fique “constipado” prestes a aniversariar.
CABELO DE GALÃ Os fofoqueiros de plantão souberam que
Édie “Salim” Honório prometeu a si mesmo que, neste ano, fará
implante capilar para voltar a ter madeixas como o cantor Elvis
Presley. Ainda segundo comentaram, quem também quer aderir
ao mesmo implante são César Guitte (Nossa Folha) e Guto Paladini. A dupla só está esperando para ver o resultado do implante
em Édie para também ter novas madeixas.
NÃO SOSSEGA As borboletas do jardim contaram que Pilé
Pasquali é o morador do Centro de Tietê que mais gasta sola de
sapato, sem precisar ir para lugar algum. O que pensa a esposa Maria Helena Robim? Alguém consegue segurar esse homem
dentro de casa?
DESAPARECIDO Os amigos de Tietê já pensam em distribuir
cartazes com a frase: “Procura-se Rodrigo Almeida!”. Por onde
anda esta figura? Dias desses ele foi visto correndo no calçadão
do Parque dos Lagos, em Cerquilho.
AMIZADE SINCERA As borboletas do jardim espalharam por
aí que Maria Isaura de Moraes Tinti é sempre adorável e gentil
com os amigos do jornal Nossa Folha, os quais desejam melhoras para a estimada amiga.
YOGA As más línguas comentaram que Thiago Giovanetti Vicentin (popular Palerma) encontrou um novo jeito de tomar cerveja e também praticar exercícios. Trata-se do Yoga Beer, quando
se alia a filosofia do yoga com o prazer de tomar cerveja. Pelo
jeito, Palerma não vai querer perder nenhuma aula! Quem vai
nesta junto?
RECEITAS As borboletas do jardim contaram que Toninha
Rodrigues, de Cerquilho, vive postando deliciosas receitas no
Facebook, mas não faz nem 10% delas. Será que Toninha fez
promessa para a Nossa Senhora da Dieta?
LEITOR ASSÍDUO Em Cerquilho, espalharam pela city que
Marco “Pelé”, treinador dos Veteranos da Associação Esportiva
São José e funcionário público, é leitor assíduo do jornal Nossa
Folha, principalmente da coluna Bicadinhas da Semana, assim
como Arthur Gayotto, João Pescantini e companhia.
LEITOR ASSÍDUO Em Cerquilho, as más línguas souberam
que Neto Massarico é exímio pescador e, também, leitor assíduo
da coluna Bicadinhas da Semana. Agora, todos querem saber
quando o famoso pescador vai pescar uma sereia como a Ritinha
(Isis Valverde), da novela “A força do querer”?

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE

SÁBADO: 17 de julho
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SANTA TERESINHA: sábado às 16 e às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SANTO ANTONIO E N. SRA. DE FÁTIMA: 19h30
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 18 de julho
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA
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MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado
às 19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.
NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
Todas as igrejas estão com capacidade permitida de 30%.
Porém, atingindo esta capacidade permitida, a entrada é
interrompida.
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OCORRÊNCIAS

Polícia Civil investiga morte de mulher de 44 anos
De acordo com a PM, Ivanilde Almeida de Andrade estava com as duas pernas quebradas, tinha batido a cabeça e possuía escoriações nas mãos
Facebook

Uma das suspeitas é de
tentativa de assalto
Ivanilde Almeida de Andrade, de 44 anos, foi encontrada
morta embaixo de um viaduto no bairro Barra Funda, em
Tietê. Segundo familiares, ela
tinha trabalhado o dia todo na
quinta, 8 de julho, como faxineira em uma casa, mas estranharam a demora dela para
voltar no fim da tarde.
A partir disso, o filho avisou outros familiares e decidiu refazer o trajeto que a
mãe normalmente fazia a pé,
mas não a encontrou. Depois,
a família registrou um Boletim
de Ocorrência (B.O.) e publicou

sobre o desaparecimento de
Ivanilde nas redes sociais. A vítima foi encontrada morta na
sexta, dia 9. De acordo com a
Polícia Militar (PM), Ivanilde estava com as duas pernas quebradas, tinha batido a cabeça e
possuía escoriações nas mãos.
O corpo de Ivanilde foi
encontrado pelo cunhado e
estava dentro de um cercado
embaixo do viaduto da Rodovia Prefeito Antônio Romano
Schincariol (SP-129). A Polícia
Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram o óbito.
Uma das suspeitas é de que
a mulher tenha sido vítima de
uma tentativa de assalto e acabou caindo no local. Apesar
disso, a Polícia Civil disse que
tudo ainda está sendo investigado e que nenhuma hipótese
foi descartada. “A perícia foi
feita e estou esperando, assim
como o exame necroscópico.
Isso é para chegar no que levou ela a cair, se foi acidental
ou não”, informou o delegado
Weslley Almeida.
Ainda segundo o delegado, “a Polícia Civil investiga
o caso por meio de inúmeras
diligências para apurar as circunstâncias da morte da vítima em questão. No momento,
aguarda o resultado de dois
exames periciais para poder

Divulgação Polícia Ambiental

EM TIETÊ

Plano Diretor passará por
revisão através de audiências

Também em Tietê, polícia descobriu caça a animais
silvestres com uso de arma de fogo
aprofundar as investigações”,
revelou Weslley Almeida.
CRIME AMBIENTAL - No
feriado da sexta, 9 de julho,
uma equipe da Polícia Militar
Ambiental deslocou-se até
o bairro Toledo, no município de Tietê, para verificar a
veracidade da denúncia que
relatava a prática de caça a
animais silvestres com uso
de arma de fogo.
Ao chegar ao local denunciado, a Polícia Militar Ambiental realizou contato com
o morador e foi autorizada a
promover a vistoria na resi-

dência. Ao ser questionado se
havia arma de fogo no local, o
acusado do crime apresentou
aos policiais uma espingarda
CBC, calibre 22, com diversas munições intactas, uma
espingarda CBC, calibre 28,
com 29 cartuchos intactos.
Além disso, no freezer da residência estava acondicionado, em um saco plástico, um
animal da fauna silvestre de
nome paca.
Diante dos fatos, o infrator recebeu voz de prisão e
foi conduzido até a Delegacia
de Polícia Civil de Tietê.

Através da realização de
procedimento licitatório, a
Prefeitura de Tietê contratou a
empresa Oliver Arquitetura Ltda-EPP, vencedora da Tomada
de Preços 1/2020, para elaboração da revisão do Plano Diretor do município, que deverá
substituir o existente, proveniente da Lei Complementar
6/2006, de 22 de setembro de
2006.
“O Plano Diretor é o instrumento fundamental para
alicerçar e planejar a política
de desenvolvimento do município, regular a ocupação e
proporcionar sustentabilidade
e melhores condições de vida à
população”, pontuou o secretário de Obras e Planejamento,
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz.
Previsto na Constituição
Federal e no Estatuto da Cidade como um dos instrumentos
básicos da política urbana, o
Plano Diretor é recomendado para todos os municípios
brasileiros e obrigatório para
cidades com mais de 20 mil
habitantes.
Após emitir a autorização

para o início dos trabalhos
para o novo Plano Diretor, o
prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
relatou a importância e o significado da cidade ser planejada
por todos os seus munícipes.
Evidenciou também a participação da população ao longo
de todas as etapas de elaboração por meio das audiências
públicas e debates.
“A Secretaria de Governo e
Coordenação deverá dar publicidade ao desenvolvimento de
cada uma das etapas, possibilitando a participação da população”, declarou o prefeito nas
redes sociais.
RMS - Em formato online
e com a participação de 27
prefeitos da região, em 1º de
julho, ficou confirmado que
a prefeita de Itapetininga, Simone Marquetto (MDB), permanecerá como presidente da
Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). O mesmo ocorreu
com o prefeito de Capela do
Alto, Péricles Gonçalves (Kéke
do PSDB), que também continua como vice-presidente da
RMS.

NOVIDADE

APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

Samae anuncia instalação de seis novos
aeradores e um decantador

Cerquilho anuncia construção
da Casa da Juventude

O diretor-superintendente
do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae),
engenheiro Reinaldo Martin
Camargo, informou a conclusão do procedimento de instalação dos seis novos aeradores e um novo decantador
de lodo da Estação de Trata-

mento de Esgoto Central, no
bairro Barra Funda.
Segundo o engenheiro, o
benefício da ação é imenso
para o efetivo tratamento
de considerável parte do esgoto doméstico produzido
na cidade, pois com estes
equipamentos
aumentarão

a eficiência e capacidade do
tratamento no município.
Disse, ainda, que a capacidade anterior da ETE Central
comportava a produção de
esgoto de uma população estimada em 10 mil habitantes,
passando a ter condições de
tratar a demanda para 15 mil

habitantes.
O prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) esteve no local e disse “que a operacionalização
das ações mostra a sua prioridade em resolver todos os
processos para tratamento
de todo o esgoto sanitário de
Tietê”.

O subsecretário do Estado da Juventude, Luiz Oliveira, foi recebido na segunda,
12 de julho, em Cerquilho,
para anunciar a liberação de
R$740 mil para construção
da Casa da Juventude, uma
iniciativa do Governo do Estado voltada ao aprimoramento profissional dos jovens de

Cerquilho e do Estado de São
Paulo.
De acordo com o prefeito
Aldo Sanson (PSDB), o valor
enviado pelo Estado financiará a construção de 240m²,
com uso de estrutura metálica e alvenaria. O prazo médio
para a entrega de cada unidade é de oito meses.

REAL PARQUE

PROCESSO SELETIVO

Inaugurado o Complexo de Lazer e Esportes

Prefeitura abre cadastro

Em Cerquilho, o prefeito
Aldo Sanson (PSDB), o vice-prefeito José Roberto Pilon
(Cidadania) e o presidente da
Câmara, Mauro Frare (PSDB),
inauguraram na quarta, 7 de
julho, o Complexo de Lazer e
Esportes do Parque dos Lagos,
na avenida Flamboyant, ao
lado do bairro Real Parque. No
local, há uma quadra de areia,
academia ao ar livre, playground e quadra de futebol society
com grama sintética.
A cerimônia contou com a
presença do secretário estadu-

al de Esporte, Lazer e Juventude, Aildo Rodrigues Ferreira, e
dos deputados Edson Giriboni
(PV) e Rodrigo Gambali (PSL),
além de vereadores e secretários municipais.
Segundo divulgado, por
meio de uma parceria do Governo Estadual e Prefeitura
de Cerquilho, somente com a
quadra de grama sintética foram investidos R$303 mil.
Em junho, a Prefeitura
inaugurou o 1º Ecoponto, seguindo a tradição de ter sido o
primeiro município da região

a realizar a coleta seletiva de
resíduos. De acordo com a Prefeitura, o projeto foi elaborado
pela Secretaria da Agricultura
e Meio Ambiente com o apoio
da Secretaria de Obras.
O Ecoponto funciona na
avenida Brasil, de segunda a
sexta, das 8 às 12 horas e das
15 às 19 horas. Aos sábados,
das 8 às 12 horas.
Em seguida, também houve a inauguração do Centro
de Tecnologia da Informação
(CTI), na rua dr. Soares Hungria, 792, Centro. A ação faz

parte do processo de restauração da infraestrutura do setor,
que começou em 2017, a fim
de trazer mais segurança aos
dados de todos os setores da
Prefeitura, bem como melhorar as condições de trabalho.
Também foram inaugurados o Posto de Saúde no Loteamento Ribeiro, no Barreiro
Rico, e a Unidade Básica de
Saúde do bairro, que recebeu
o nome José Antônio Benati,
conhecido como “Tito Benati”,
ex-funcionário da Secretária
da Saúde de Cerquilho.

A Prefeitura de Cerquilho
abriu inscrições para realização de Processo Seletivo para
formação de cadastro reserva
referente à contratação, sem
estabilidade, de caráter temporário e emergencial para
armador, carpinteiro, mestre
de obras, pedreiro, pintor e
servente.
Segundo o edital, as contratações visam atender a execução de serviços decorrentes
de convênios firmados com os
Governos Estadual e Federal,
assim como execução de ser-

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

viços transitórios e de necessidade esporádica, pelo prazo
de 12 meses, prorrogável uma
única vez por igual período.
Para ocupar as vagas exige-se Ensino Fundamental
incompleto e experiência de
um ano na área para 44 horas
semanais. Os salários vão de
R$1.143,61 a R$2.000,19.
As inscrições seguem até
16 de agosto, via internet, no
endereço eletrônico metrocapital.com.br, na área destinada
ao Processo Seletivo da Prefeitura de Cerquilho.
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TRÂNSITO

Secretaria ajusta vielas irregulares
Nos locais identificados estão sendo instaladas barreiras para inibir a passagem de motos
Em Tietê, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito começou a sinalizar as vielas que apresentam problemas
de tráfego irregular e colocam
em risco pedestres.
De acordo com o secretário
de Segurança e Trânsito, Nilson Bertola, nos locais identificados estão sendo instaladas
barreiras de concreto, confeccionadas por profissionais da
própria Secretaria, para inibir
o trânsito irregular, principalmente a passagem de motos.
Bertola informou também
que os trabalhos iniciais ocorreram no bairro Jardim da Serra, mas seguirão em todas as
vielas que apresentam as mesmas situações de risco.
MANUTENÇÃO - Na Secretaria Municipal de Serviços, a
semana começou com a ação

Divulgação PMT

Identificação começou a ser feita no
bairro Jardim da Serra
na estrada rural do bairro
Valarin em Tietê. Os serviços
contemplam a limpeza da
área, a aferição e a correção

FALECIMENTOS
IVANILDE ALMEIDA DE ANDRADE
Faleceu em Tietê, em 8 de julho, Ivanilde Almeida de Andrade aos 44 anos. Falecida era solteira e deixou pais e familiares.
Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após
recomendação, dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo
sepultado em jazigo da família.
VALDIR NUNES DE QUEIROZ
Faleceu em Capão Bonito, em 12 de julho, Valdir Nunes de
Queiroz aos 52 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após
recomendação, dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo
sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem a todos pelas inúmeras manifestações de pesar recebidas em razão dos falecimentos.

das erosões, com a manutenção da malha viária de terra.
O secretário Luis Gonzaga
Carniel informou que a estra-

da do Valarin recebe a atenção
da Prefeitura, assim como as
outras estradas rurais.
POSSE - Em Tietê, o novo
Conselho Municipal do Negro esteve reunido na terça,
6 de julho, para as primeiras
deliberações, como a formalização das funções de cada integrante do colegiado, conforme determina a Lei Municipal
1.813/1988.
De acordo com a Prefeitura, a nova composição do Conselho Municipal do Negro, com
representação de várias áreas
da sociedade, sinalizou que os
membros chegam para serem
atuantes.
O prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) espera atuação ativa,
para oferecer uma gestão cada
vez mais participativa e democrática.

ASSINE E ANUNCIE
(15)3282-5133

FALECIMENTOS
JULIANO GONÇALVES PAES
Faleceu em Tietê, em 8 de julho, Juliano Gonçalves Paes aos
37 anos. Falecido era solteiro e deixou a filha Kyara, além de demais familiares. Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de
Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem a todos pelas manifestações de pesar recebidas e aos que compareceram aos
funerais.

EUGÊNIO PAZIM BRUNHEROTO
Faleceu em Tietê, em 9 de julho, Eugênio Pazim Brunheroto
aos 81 anos. Falecido era casado com Alaíde Moreira Brunheroto
e deixou os filhos Roseli, Maria Tereza, Antonio Eugênio, Santina
Maria e Juliana, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
ZILDA TEREZINHA DE JESUS MELARÉ
Faleceu em Tietê, em 9 de julho, Zilda Terezinha de Jesus Melaré aos 90 anos. Falecida era viúva de Armando Melaré e deixou
os filhos Moacir Fioravante, Luiz Silvestre (falecido), Alexandre
Maria, Maria Ângela, Airton José, Bernadete, Geraldo Armando
(falecido), Tarcizo, Elizabete, João Carlos, Célia Regina e Verônica, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
JOÃO GUILHERME BELAZ FORESTO
Faleceu em Tietê, em 12 de julho, João Guilherme Belaz Foresto aos 63 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.

FALECIMENTOS
RODRIGO DE CAMPOS CALOCINI
Faleceu em Osasco, em 5 de julho, Rodrigo de Campos Calocini aos 38 anos. Falecido era divorciado e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
VALDIR ANTONIO ALVES RAMOS
Faleceu em Laranjal Paulista, em 7 de julho, Valdir Antonio
Alves Ramos aos 68 anos. Falecido era casado com Laura Gabriela Ribeiro Ramos e deixou os filhos Sérgio e Daiane, além de
demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Cesário Lange, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA MADALENA BUZINELI RIBEIRO
Faleceu em Cesário Lange, em 8 de julho, Maria Madalena
Buzineli Ribeiro aos 62 anos. Falecida era casada com Ivo Batista
Ribeiro e deixou os filhos Wagner, Fabiana, Renata e Samara,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório da Saudade de Cesário Lange
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Cesário Lange, sendo sepultado em jazigo da família.
LUIZ SEBASTIÃO
Faleceu em Cerquilho, em 8 de julho, Luiz Sebastião aos 85
anos. Falecido era casado com Helena Ferreira da Silva Sebastião
e deixou a filha Valéria, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
DOUGLAS ALVES CARVALHO
Faleceu em São Paulo, em 8 de julho, Douglas Alves Carvalho
aos 32 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
DIOGENES PAULO CAMPOS LEITE
Faleceu em São Roque, em 8 de julho, Diogenes Paulo Campos Leite aos 51 anos. Falecido era divorciado e deixou as filhas
Thaís e Sofia, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
WAGNER LOPES DE MACEDO
Faleceu em Cerquilho, em 8 de julho, Wagner Lopes de Macedo aos 43 anos. Falecido vivia em união estável com Daniela Aparecida Alves e deixou os filhos Gabriele, Kauê e Juliano,

além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ZENEIDE MARIA DE ARRUDA
Faleceu em Piracicaba, em 8 de julho, Zeneide Maria de Arruda aos 57 anos. Falecida era divorciada e deixou os filhos Henrique e Érica, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
LUCIANO APARECIDO DA SILVA MACHADO
Faleceu em Osasco, em 9 de julho, Luciano Aparecido da Silva
Machado aos 47 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
MÁRIO SABOYA
Faleceu em Cerquilho, em 9 de julho, Mário Saboya aos 71
anos. Falecido era casado com Neusa Maria Gardenal Saboya e
deixou os filhos Kelly, Bruno e Gustavo, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
GILSON JOSÉ PELEGRINO
Faleceu em Campinas, em 10 de julho, Gilson José Pelegrino
aos 36 anos. Falecido era divorciado e deixou o filho Pedro Henrique, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
TARCISO APARECIDO ANACLETO
Faleceu em Sorocaba, em 11 de julho, Tarciso Aparecido Anacleto aos 59 anos.
Falecido era casado com Maria Eliana Rodrigues Anacleto e
deixou os filhos Alexandro, Amanda e Tiago, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
THEREZA SERAFIM POSSIGNOLO
Faleceu em Tietê, em 12 de julho, Thereza Serafim Possignolo
aos 92 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Amaril, José e
Cássia, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.

MAURICIO DA SILVA PINTO
Faleceu em Botucatu, em 13 de julho, Mauricio da Silva Pinto
aos 91 anos. Falecido era casado com Natalina Terni Pinto e deixou os filhos Carlos, Benedito e Maria Cristina, além de demais
familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, sendo sepultado em jazigo da família.
ANTÔNIO VALDEMIR MACIEL SCAREL
Faleceu em Jaú, em 13 de julho, Antônio Valdemir Maciel
Scarel aos 59 anos.
Falecido era casado com Valdirene Aparecida Gil Scarel e deixou a filha Aline, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA
Creci 59.273

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

Rua Enock Barreira
de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690
www.moreliimoveis.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, cozinha e um banheiro social e garagem para
um carro descoberto.
l Casa no Jardim São Francisco - Fundo, totalmente separada = R$600. Acomodações: dois cômodos (3,90 x 3,90),
cozinha, um banheiro grande (1,60 x 2,9),
uma lavanderia grande, quintal espaçoso. Obs: Água e luz separados.
l Casa no Centro - Excelente localização, em frente para a praça central Valor da locação: R$750 + 50% do IPTU
(R$55,05) = Total: R$ 805,05. Acomodações: Sobrado - Piso Superior disponível,
com dois dormitórios, um banheiro social,
sala e cozinha conjugados e lavanderia.
l Casa no Piso Inferior - Altos do Tietê
= R$820. Acomodações: dois dormitórios,
sala, cozinha, um banheiro social, área
de serviço junto a garagem coberta para
um carro.
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Terreno no Jardim Bonanza, próximo
ao ginásio de esportes, excelente localização. R$86 mil. Metragem do terreno:
10x34,50 = 345m²
l Chácaras no Shangri-lá, sem benfeitorias. R$230 mil. Faz fundos para o
Rio Tietê e frente para Oeste. Terreno:
36,56x138,47 = 5.062,72m².
l Chácara no Shangri-lá, com 1.800m²
de terreno e 192,99m² de construção =
R$350 mil.
Acomodações: três dormitórios, sendo
uma suíte, sala, cozinha, um banheiro social, lavanderia, varanda, pomar e piscina
em reforma.
l Casa no bairro Paraíso = R$600 mil.
Sobrado: Parte Superior: dois dormitórios, um banheiro social, cozinha, lavanderia. Inferior: dois dormitórios, um
banheiro, e garagem coberta para dois
carros.
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA

VENDEM-SE

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

ALUGAM-SE

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

IMÓVEL
VENDE-SE

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

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

SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

NOSSA FOLHA
(15)3282-5133
WhatsApp

Dona de casa tem direito
à aposentadoria
Divulgação

Hoje, abordarei sobre os
direitos previdenciários das
donas de casa, cujo tempo é
exclusivo para cuidar do lar.
Importante salientar, ainda,
que homem também pode
ser dono de casa.
Primeiro, preciso afirmar que a Previdência Social tem caráter contributivo, portanto, em regra, só
tem direito a se aposentar
quem contribuiu para com
o sistema previdenciário, ou
seja, quem paga o Instituto
Nacional de Seguro Social
(INSS).
Outra informação importante é que existem dois tipos de segurados do INSS: o segurado
obrigatório (aquele que é obrigado a contribuir) e o segurado
facultativo (aquele que não é obrigado a contribuir), e a boa notícia é que a dona de casa é classificada como segurada facultativa, podendo escolher se deseja ou não se aposentar!
A aposentadoria por idade da dona de casa, por exemplo,
tem dois requisitos: a idade mínima de 61 anos em 2021 e 15
anos por tempo de contribuição. A contribuição pode ser feita
através do carnê (comprado na papelaria, preenchido e pagar
na lotérica) ou através do site do INSS, preenchendo a guia GPS
disponível no próprio endereço eletrônico. As alíquotas de recolhimento podem ser de 5%, 11% ou 20%.
PLANO PARA DONA DE CASA DE BAIXA RENDA - Os recolhimentos feitos sob a alíquota de 5% do salário mínimo (R$55)
são para as donas de casa de família de baixa renda, sendo necessário que a renda familiar seja de até dois salários mínimos.
Neste caso, existe a proibição desta segurada de exercer outra
atividade além do trabalho doméstico em casa. Deste modo, receberá aposentadoria no valor de um salário mínimo.
PLANO SIMPLIFICADO - Os recolhimentos feitos sob a alíquota de 11% do salário mínimo (R$121) são para as donas de
casa que não são de baixa renda. Contudo, o valor da aposentadoria também será de um salário mínimo.
PLANO NORMAL - Os recolhimentos feitos sob a alíquota
de 20% são para as donas de casa que pretendem se aposentar
com valor acima do mínimo, geralmente são àquelas pessoas
que já trabalharam com carteira assinada no passado. Estas poderão se aposentar, inclusive, por tempo de contribuição e não
apenas por idade, mas isso dependerá do tempo já contribuído.
Para começar a contribuir com o INSS é necessário fazer a
inscrição, ligando para o telefone 135. O recolhimento deverá
ser feito até dia 15 de cada mês, podendo escolher a forma de
recolhimento trimestral.
Em caso de dúvidas, consulte um advogado da sua confiança e especialista em Direito Previdenciário.
Geruza Flávia dos Santos é advogada, especialista
em Direito Previdenciário (OAB/SP 266.012)
e apresentadora do programa “Facilitando o Direito”,
transmitido toda quinta às 17 horas pela
TV Cidade Jardim, canal 11 da TVAC, em Tietê,
e também pelo @tvcidadejardim no YouTube

OPORTUNIDADES

Municípios divulgam vagas
FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.
MASCULINO: Marceneiro / Motorista de
Caminhão / Mecânico de Manutenção / Auxiliar de Produção / Serviços Gerais / Área Administrativa / Expedição.

ADOÇÃO URGENTE

Divulgação Projeto MiauJude

Esta é a Chica,
uma cachorra de
porte médio, que
já está castrada e
vacinada.
Gosta
de brincar e se dá
bem com os outros cães. Ajude-o
encontrar uma família responsável.
Mais
informações
pelo
(15)99739-3002
ou acesse miaujude.com.

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

Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura oferece
vagas para profissional com
experiência em manutenção de
acessórios de auto e aplicação
de adesivo (insufilm), assistente de Marketing com formação
em Publicidade e Propaganda,
marceneiro, pedreiro, operador de retroescavadeira, auxiliar de Saúde Bucal (masculino
ou feminino), operador e programador de torno CNC, ajudante de padeiro e produção
(sexo masculino).
Os interessados devem
levar o currículo na rua Presidente Kennedy, 23, Centro. O
telefone é o (15)3285-2887.
Em Tietê, a Macruz Saúde
& Estética admite secretária.
É necessário ter boa comunicação e habilidade em atendimento. Os currículos são
aceitos pelo e-mail macruzsaudeestetica@gmail.com.
Também em Tietê, a Doptex oferece 10 vagas de ajudante de produção para horário 12x36 com salário de
R$1.500,00. Cadastro ocorre
pelo
https://www.linkedin.
com/jobs/view/2646684384/
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
tem vagas de estágio para estudantes de curso superior,
residentes em Cerquilho, segurança do trabalho que esteja concluindo Ensino Superior,
profissional da Enfermagem
com curso técnico ou superior
a partir do 2º semestre, profissional de Recursos Humanos

(RH) com ensino técnico ou superior, açougueiro/repositor
para atuar em supermercado,
operador de máquina, dobrador de chapas, soldador, cozinheiro chef, operador de retroescavadeira,
fonoaudiólogo,
torneiro mecânico e fresador,
auxiliar de instalação, biomédico, assistente contábil, assistente de Departamento Pessoal e de Departamento Fiscal,
operador e programador de
torno CNC, torneiro mecânico, expedidor, operador têxtil,
mecânico de manutenção, eletricista de manutenção, meio
oficial montador hidráulico,
marceneiro, soldador, mecânico, vendedor externo, ajudante de açougueiro, líder e sub-líder de perecíveis (padaria e
frios), técnica de Enfermagem,
auxiliar administrativo, técnico em elétrica industrial, eletrônica, eletromecânica, auxiliar de produção, costureira,
tecelão, fisioterapeuta, lavador
de máquinas e equipamentos
pesados, encarregado de obra,
cabeleireiro, almoxarife, auxiliar de linha de produção (masculino e feminino) e costureira.
Os interessados devem
encaminhar o currículo para
a cate@cerquilho.sp.gov.br ou
preencher ficha na avenida
Corradi II, 380. O telefone para
informações: (15)3284-5652.
Ainda em Cerquilho, a
Tuka Concept contrata vendedora com experiência.As
interessadas devem entregar
o currículo na rua Angelo Luvizotto, 126-A, no Centro.
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HANDEBOL

Para Tiago, a emoção de ser campeão lhe marcou
Segundo o pivô da categoria Mirim, Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado são os responsáveis pela sua evolução no esporte
Arquivo pessoal

Tiago Floriam Zuchi é o
quadragésimo quarto entrevistado do jornal Nossa Folha
na série especial dedicada aos
atletas do handebol tieteense,
comandados pelos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo
Prado.
Chamado pelos colegas de
Zuchi, ele nasceu em 9 de janeiro de 2009, no município
de Piracicaba. Filho do Fernando Zuchi Júnior e da Fabiana
Maria Floriam Zuchi e irmão
do Felipe Floriam Zuchi, o atleta estuda no colégio Gradual.
No Handebol, atua como
pivô da categoria Mirim, sendo
que, em 2019, tornou-se campeão da Liga de Handebol do
Estado de São Paulo (Lhesp).
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define
no handebol?
TIAGO - Eu me considero
relativamente um bom atleta
e tenho certeza que, com mais
treinamento, tenho muito a
evoluir.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe de handebol? Teve alguma influência?
TIAGO - Na época, eu estava querendo praticar algum
esporte e, no Handebol, comecei por influência do meu ami-

neste esporte?
TIAGO - Como sou iniciante neste esporte, o meu maior
desafio é ser campeão como
titular da equipe.
NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
TIAGO - Eles têm uma
grande importância, pois são
excelentes professores e completamente responsáveis pela
minha evolução no esporte.

Tiago é filho do casal
Fernando e Fabiana
go Vitor Hugo.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
TIAGO - Amo quando a
equipe vence e odeio quando
erro alguma jogada.
NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais

NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
TIAGO - O handebol me
proporcionou a oportunidade de competir e a emoção
de ser campeão, mas, principalmente, me proporcionou a
oportunidade de fazer novas
amizades.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
TIAGO - Vamos ter dificuldades em retornar no ritmo e
no nível de condicionamento
que tínhamos, porém, será
uma sensação muito boa poder voltar a conviver com os
amigos nesse ambiente saudável do esporte.

FUTEBOL

SÉRIE B

Luan é contratado pelo Porto
Vitória do Espírito Santo

Alison está no
Campeonato
Paulista

Divulgação Rodrigo Becker

O atleta de Cerquilho,
Luan Donato Balthazar, de
18 anos, foi contratado pela
equipe do Porto Vitória Futebol Clube, do Espírito Santo,
como zagueiro/volante.
Na quarta, 14 de julho,
Luan Balthazar estreou no
Campeonato Capixaba pela
Série B 2021, contra a equipe do Castelo Futebol Clube
e foi derrotado por 2 a 1. A
competição conta com dez
equipes em busca de duas vagas para Série A de 2022.
De acordo com Rodrigo
Becker, do site Cerquilho Esportes, Luan Balthazar foi
contratado recentemente e
disputa seu primeiro campeonato profissional. Além
dessa competição capixaba,
o Porto Vitória disputará a
Copa Espírito Santo.
No futebol de base, jogou
na Ponte Preta, de Campinas;
no Inter, de Limeira; e no XV
de Piracicaba.
O próximo jogo do Porto Vitória ocorrerá neste sábado, 17 de julho, contra o
Grêmio Esportivo Laranjeiras

Luan Balthazar
estreou na Série B
(GEL) no estádio “Gil Bernardes”, em Vila Velha, e vai
tentar a reabilitação nesta segunda rodada.

Onde Anda Você?

O eterno José Hamódio
Alves (Janguta)
A pedido de um esportista, hoje vou recordar de bons
times que tivemos em Tietê
nos “velhos tempos, belos
dias”. Times como Comercial,
AMA, América, Santa Cruz e
Garcia. As equipes destes gloriosos times disputavam, na
época, os Amadores da região.
No entanto, nós tivemos
o grande privilégio de ter um
time de Tietê na segunda divisão do Campeonato Paulista. Era o alvinegro Comer-

cial Futebol Clube, o maior e
mais antigo clube da cidade e
também conhecido por Leão
da Sorocabana.
Era um time que disputou a
segunda divisão e representou
a nossa cidade com um grande
esquadrão. Na oportunidade,
fez invejável campanha. Lembro-me, então, de incríveis linhas compostas por craques.
Vamos a elas:
1º - Mazolinha, Liminha, Xixico, Cadi e Valtinho.
2 º - Zezinho, Pitoco, Neto,
Janguta e Vitório.
3 º - Dalto, Américo, Adib,
Aguinelo e Estopinha.
4 º - Zezinho, Lica, Neto,
Dindinho e Tituria.
5 º - Zezico, Xixico, Cláudio,
Cadi e Borgui.
6 º - Bebeto, Costinha, Oscarito, Janguta e Simãozinho.
7 º - Marcelo, Armando, Xixico, Edeson e Edival.
8 º - Fausto, Lori, Gambé,
Benati e Mateus.
Todos estes foram jogadores espetaculares, com qualidades inquestionáveis, mas
completo mesmo foi o eterno
José Hamódio Alves (Janguta). Este era fenomenal! Tinha
esperteza e coragem. Não era
somente no duelo no tapete
verde que ele brilhava. Embora fosse um homem simples,
também se destacava ao jogar

sinuca.
Ele é, sem dúvida, um craque do passado que deixou
sua marca na história do Comercial pela invejável categoria. Tanto é que tem uma história dele que eu sempre gosto
de contar. Era final de amistoso. A primeira disputa foi em
Tietê. Na oportunidade, o placar entre Comercial e Ipaussu
estava em 3 a 3. Precisando da
vitória para obter o título, o Comercial foi até Ipaussu e Janguta encantou.
Na época, fomos recebidos
na estação de trem às 4 horas
da madrugada por uma banda
que lá nos recepcionava. Posteriormente, entramos em campo
e vencemos o time da segunda
divisão por 3 a 1. Acredite! A
festa foi ainda maior à noite no
momento da nossa partida de
volta para Tietê.
Janguta fez tanto sucesso
que, na época, ofereceram um
contrato financeiramente vantajoso e muitos outros benefícios para ele ficar na cidade
e defender as cores do Ipaussu. Ele aceitou, mas lá permaneceu por poucos dias e aqui
estava de volta. Possivelmente,
por saudades das suas amizades e das atividades rotineiras,
como beber e conversar com
os amigos.
Mas não pense que Jangu-

Em 22 de agosto, começa o
Campeonato Paulista da Série
B1 2021. Em campo defendendo as cores da Santacruzense
estará Alison Willian, de Cerquilho, que se apresentou junto da equipe de Santa Cruz do
Rio Pardo, em 26 de junho, já
deu início aos trabalhos com
os companheiros e o técnico
Celinho.
Segundo Rodrigo Becker,
do site Cerquilho Esportes, no
futebol de base, Alison Willian
já jogou no Diadema (2017),
Jaguariúna (2018) e Grêmio
São Carlense (2019), clube este
no qual ele se profissionalizou.
“É uma chance de ouro defender um clube de tradição,
que está com trabalho sério
e estruturado e comandado
por um técnico competente e
correto. Estou extremamente
motivado! Estive em preparação antes de me apresentar
no clube, justamente para
que eu pudesse chegar bem
aos trabalhos, como cheguei”, disse o atleta.

Édie Honório
Fotos arquivo Édie Honório

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE EM 1954
Em pé: José Vicentim (Buré), Laércio Beloto, Airton Gardenal, Euclides Ruy,
Orlando Stievano Filho, Xavier e Loli.
Agachados: Sebastião de Lima (Sambi), Fausto Sacon, Nelson Pedro de Moura (Nenê),
José Harmódio de Souza Alves (Janguta) e José de Souza (Zezinho)
ta era daqueles que, por conta
da bebida, caíam ou ficavam
dizendo besteiras. Pelo contrário, sempre foi consciente
e de bom humor. Normalmente, aproveitava estas situações
para lançar provocações aos
adversários.
Para mim, ele foi um gênio

do esporte tieteense!
PIADINHA DA SEMANA
- Duas amigas se encontram.
Uma fala para a outra:
- “Como está? Quanto tempo! Como vai seu marido?”
- “Você não soube? Ele morreu faz 15 dias”.
- “Não sabia! Meus pêsa-

mes! E como foi?”
- “Pedi para ele comprar
açúcar no supermercado e, aí,
veio um ônibus e passou por
cima dele”.
- “Mas que notícia triste! E o
que é que você fez?”
- “Tomei café sem açúcar
mesmo”.
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Conheça quem foi dr. Ibrahin Camargo Madeira
Este ilustre tieteense, filho de Francisco e Franklina, exerceu atividades políticas de destaque e, ainda, atuou como médico e advogado em Tietê
Doutor Ibrahim Camargo
Madeira nasceu, em Tietê, em
3 de março de 1891, da união
do professor Francisco de
Assis Madeira e Franklina Carolina de Camargo. Feitos os
estudos preliminares no Grupo Escolar, em sua terra natal,
matriculou-se na antiga Escola
Complementar de Piracicaba,
de onde saiu diplomado professor em 1909.
Recebido o diploma e feita
a prática regular, acabou nomeado para reger uma escola
primária no bairro Mato Dentro, sendo mais tarde removido para o bairro São Roque,
por poucos meses. Depois
tornou-se diretor interino das
Escolas Reunidas de Laranjal
Paulista por oito meses.
Desejando, no entanto, estudar Medicina, que era seu
grande ideal, e já atendendo a
um convite do diretor do Liceu
Coração de Jesus – Colégio Salesiano, foi nomeado lente no
mesmo estabelecimento de ensino. Sem tempo sequer para
fazer os preparatórios, seguiu
para Lorena, onde no Ginásio
São Joaquim obteve o 1º lugar
entre os candidatos inscritos.
Matriculou-se na Escola de
Farmácia, mas, em 1913, optou pela faculdade de Medicina, fazendo parte da primeira
turma.
Segundo Benedicto Pires
de Almeida informa na Cronologia Tieteense, “no quarto
ano, notado pela dedicação e
aproveitamento nos estudos,
foi distinguido com a nomeação para interno no Instituto
do Butantã, então dirigido por

doutor Vital Brasil, glória da
medicina brasileira. A cirurgia
atraiu-o logo e ele procurou
aproximar-se do grande cirurgião paulista, professor Antônio Cândido de Camargo, eminente cientista de quem teve a
ventura de tornar-se interno,
por concurso”.
Em 16 de dezembro de
1919, integrando a 2ª turma,
Ibrahim Camargo Madeira recebeu o diploma de doutor em
Medicina, versando a sua tese
sobre “Tratamento da úlcera
simples da perna pelo enxerto
de Olier Tiersch”, defendida
em 10 de dezembro daquele
ano e aprovada plenamente.
Após isso, fixou residência
no município de Tietê, sua terra natal, casando-se, em 6 de
junho de 1920, com Aracy Garcia, filha de José Garcia Correa
e Inocência de Almeida Garcia.
A princípio, dedicou-se à
clínica geral e, em seguida, se
especializou em cirurgia, que
praticava com muita segurança, dedicação e interesse
científico na Santa Casa local,
atraindo pacientes das cidades
vizinhas, o que o fez ganhar
renome. Na Faculdade de Medicina de São Paulo também
realizou um curso de aperfeiçoamento em Oftalmologia.
Ainda de acordo com Benedito Pires de Almeida, ao
resolver dedicar-se à política,
em 17 de maio de 1928, aderiu ao Partido Democrático e,
assim, fundou com Otávio da
Costa Carvalho e outros companheiros o Diretório local, desenvolvendo grande atividade
partidária.

Acervo Nossa Folha

Foi nomeado prefeito e vereador da sua terra natal
e faleceu em 26 de junho de 1976, aos 85 anos
Candidato a vereador na
13ª Legislatura (1929 a 1931),
teve como companheiro de
chapa Otávio da Costa Carvalho e, juntos, conseguiram ser
eleitos por apreciável votação
e empossados em 15 de janeiro do ano de 1929.
Vencedora a Revolução
de Outubro de 1930, doutor
Ibrahim Camargo Madeira foi
nomeado membro da Junta
Governativa e declarado “governador da cidade”, em 27
de outubro de 1930, data em
que recebeu os poderes municipais. A nomeação ocorreu
por meio do então governo
provisório de São Paulo, em
dezembro de 1930. Este ilus-

tre tieteense exerceu o cargo
por quase seis meses, em vista
de ter acompanhado o Partido
Democrático em seu rompimento com o interventor federal João Alberto.
Em janeiro de 1932, doutor Ibrahim Camargo Madeira
transferiu sua residência para
a capital do Estado, voltando,
pouco dois anos mais tarde a
residir em Tietê. Após o retorno à cidade natal, com a fundação do Partido Constitucionalista, em 4 de abril de 1934,
acabou eleito presidente do
Diretório local.
Com a Reconstitucionalização do Brasil e a Proclamação
da Constituição de 16 de julho

ESPAÇO ABERTO

Inesquecível Bepe
Acervo Deraldo Rodrigues

Durante toda minha vida
foram poucas as vezes que
me senti, realmente, acolhido

e valorizado por alguém assim
como fui por um dos fundadores e craques da Associação
Esportiva São José: o inesquecível José Bonventi, o extraordinário Bepe Bonventi, o qual
eu tive a honra de poder conviver diariamente quando trabalhei no São José.
Lembro-me, como se fosse
hoje, de toda a atenção e dedicação prestadas por ele, além
do café com bolo de fubá da
sua saudosa e adorável esposa, Amélia Sebastiani Bonventi, e do carinho dos seus filhos
Eraldo, Gina e Ivone e família.
Bepe tornou-se um protagonista de uma história de tra-

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)
balho, de amor, de fé e verdade. Não bastasse essa amizade
tão especial e a oportunidade
de compartilhar momentos de
aprendizagem ao seu lado, a
vida me reservou a felicidade
da minha filha Damana Maria
Rodrigues nascer, em 7 de outubro, data do aniversário de
Bepe, que veio ao mundo em
1906.
Por isso, perder Bepe, em
18 de outubro de 1996, aos 90
anos, foi muito difícil! Naquele
dia eu e tantas outras pessoas que o admiravam, perdiam
alguém que se podia confiar.
Logo, aquele momento ficou
marcado por uma tristeza pro-

funda.
Entre tantas saudades e
lembranças, há de se registrar
que Bepe foi o 1º centroavante
da Associação Esportiva São
José e um dos seus fundadores. Também atuou como comerciante (ferreiro) e religioso.
Foi para mim um mestre!
Certa vez, no verso de uma
foto, Bepe escreveu a seguinte
frase que jamais esqueci: “Estarei em todos os lugares que
você imaginar: em seus sonhos, pensamentos, em muitas lembranças. A separação
do corpo físico nunca será a
das almas e, muito menos, do
amor espiritual.”

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta edição traz Artur Luiz
Gayotto, pertencente a duas
tradicionais famílias cerquilhenses: Bellucci e Gayotto.
Nascido, em 20 de maio de
1944, este cerquilhense era
filho de Alberto Francisco
Gayotto e de Dozolina Bellucci Gayotto, descendentes de
imigrantes que chegaram ao
Brasil em 1892.
Artur Luiz Gayotto casou-se com Maria Salete Pissinato
Gayotto, com quem teve dois
filhos: Alencar e Cibele.
Fez seus primeiros estudos no antigo Grupo Escolar “Professor João Toledo”.
Aos 13 anos, em 1957, partiu
para Aparecida para estudos
no Seminário Redentorista de
Sacerdote.
Concluiu seus estudos do
2º Grau junto aos padres com
rica formação em Teologia,
Letras e Música. Ainda no Seminário, Artur Luiz Gayotto
dedicou-se a estudos extracurriculares, como o de formação histórica do Brasil.
Em 8 de junho de 1970,
pela Universidade de São Paulo (USP) formou-se bacharel
em Letras e Licenciatura em
Língua Portuguesa, Latim e

Francês.
Professor dedicado e estudioso, em 1972, licenciou-se em Pedagogia pela Faculdade de Ciências, Filosofia e
Letras de Mogi das Cruzes,
em São Paulo. Pedagogo, fez
ainda vários cursos de extensão universitária nas áreas de
Língua Portuguesa, Literatura
Brasileira, Comunicação e Expressão.
Iniciou sua carreira profissional lecionando em escolas
de 2º Grau em São Bernardo do Campo. Aprovado em
Concurso Público, no cargo
de PEB III em 1976, transferiu-se para Cerquilho e passou a
ocupar uma vaga na escola
“Presidente Arthur da Silva
Bernardes” até 7 de fevereiro
de 1977, quando se removeu
para o grupo escolar “Professor João Toledo“, onde permaneceu até sua morte, em
30 de dezembro de 1987.
Com sua formação e especialização, Artur Luiz Gayotto
desenvolveu método didático
especial. Sua formação em
Teologia também impulsionou-o a preparar pessoas de
fé católica para a Eucaristia,
Crismas, cursos de noivos
e concílios. Dedicou, ainda,

Acervo Deraldo Rodrigues

anos da sua vida a ensinar jovens músicos. Tanto que foi
mestre e maestro da Corporação de Cerquilho.

Hoje, empresta seu nome
à Escola Municipal de Ensino
Fundamental (Emef) no bairro Di Napoli.

de 1934, foi eleito vereador em
15 de março de 1936 e a Câmara Municipal instalada em 14
de junho do mesmo ano, denominada Segunda República.
Entretanto, pela implantação
do Golpe do Estado Novo, em
11 de novembro de 1937, esta
Legislatura foi dissolvida pelo
presidente Getúlio Vargas.
Em 1945, fundado no Rio
de Janeiro e em São Paulo o
Partido Social e Democrático,
com objetivo de apoiar a candidatura do Marechal Eurico
Gaspar Dutra à Presidência da
República, doutor Ibrahim Camargo Madeira assumiu a Presidência do Diretório de Tietê,
exercendo a função até a dissolução dos partidos políticos
pela Revolução de 31 de Março de 1964. Em 27 de outubro

de 1946, voltou à Prefeitura
como prefeito, cargo este que
exerceu até 19 de março de
1947, quando foi exonerado,
juntamente dos prefeitos do
Estado, por Adhemar Pereira
de Barros, interventor federal
nomeado em São Paulo.
Em 1946, matriculou-se na
Faculdade de Direito do Rio de
Janeiro e lá recebeu o diploma de bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais, em 9 de
dezembro de 1948. Deixando
de exercer funções eletivas em
virtudes do regime implantado, continuou com as atividades partidárias e profissionais
de médico e advogado.
Doutor Ibrahim Camargo
Madeira faleceu em 26 de junho de 1976, em Tietê, aos 85
anos.

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Lidia Catelar Wagner
Arquivo pessoal

Lidia Catelar Wagner nasceu, em 16 de
março de 1989, em
São Paulo, da união de
Benedicto Wagner de
Jesus e Marineide Catelar Wagner. Formada em Comunicação
Social com Habilitação
em Relações Públicas,
trabalha como relações institucionais e
docente na Etec “Dr.
Nelson Alves Vianna”,
em Tietê.
Eu sou? Alguém
em constante transformação. A renovação
me marca e traz coisas
novas e boas. E as coisas nem tão boas? São
filtradas - a seu tempo - em transformadas em aprendizado. Coloca nessa lista que a constância serve também para a ansiedade,
sempre presente (risos). Ah...adoro ver as pessoas bem e felizes.
Sinônimo de beleza? Bem, a beleza para mim é aquela que a
pessoa cultiva por dentro. Algo como caráter, respeito e empatia
para consigo e com o próximo.
Cantor e cantora? Sou das antigas! Leandro & Leonardo e Marisa Monte.
Ator e atriz? Antônio Fagundes e Laura Cardoso. Sou das antigas mesmo!
Sonho? Um mundo justo, empático e tolerante, além de aberto ao novo e farto em oportunidades para todos.
Amor? Pode trazer o plural aqui? Amor pela minha vida, pela
família, amigos/irmãos, trabalho, pelos meus pets...
Solidão? Às vezes, a melhor companhia que se tem é a sua.
Deus? Acolhimento, a base de tudo.
Religião? ½ católica, ½ espírita.
Filme? Pearl Harbor.
Sonho de consumo? Um ano de férias ininterruptas passeando por Maragogi, Lençóis Maranhenses, Jericoacara, Fernando de
Noronha, entre outras belezas do nosso Nordeste.
Defeito? Pode dizer dois? Ansiedade e teimosia.
Qualidade? Difícil falar da gente! Generosidade e empatia.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Maratonar séries médicas ou policiais.
Qual o livro de cabeceira? “Você pode curar a sua vida”, de
Louise Hay.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Bem, escolher
uma profissão foi tarefa complicada. Uma época quis ser professora de História (hoje, leciono Marketing), depois optei por
Medicina Veterinária (e desisti por perceber que tinha aversão a
sangue). Agora, talvez escolheria ser psicóloga.
Momento da vida para repetir? Uma viagem para Maragogi e
São Miguel dos Milagres.
Alegria? Ver minha família e amigos felizes e a prosperar na
vida.
Tristeza? Ver os entes queridos partido (apesar de saber que
estão em um local bem melhor que o nosso mundo terreno).
Decepção? Está difícil compreender o mundo hoje em dia,
né?
Receita contra o tédio? Agenda cheia!
Tem saudades do quê? Do meu avô paterno Roberto Wagner
Filho. Ele faleceu quando tinha um ano e meio, mas nossa ligação
até hoje é intensa. Penso que ele deve me proteger lá do céu.
Amizade é? É parceria nas horas boas e, principalmente, nas
horas nem tão boas.
Um(a) amigo(a) especial? Tenho alguns irmãos e irmãs de
alma, que Deus foi me apresentando ao longo da vida.
Palavra que riscaria do vocabulário? Violência! Eu sonho
com o dia em que a sociedade consiga dissipar totalmente a violência – de qualquer forma.
Ídolo? Ayrton Senna.
Frase? “A gratidão abre as portas do coração” - Içami Tiba.
Nota 10 para: a empatia, o respeito e a tolerância.
Nota zero para: a intolerância, a ignorância e a soberba.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus pais.
Planos para o futuro? Continuar fazendo carreira e unir educação e comunicação.
Recado? O poder da mente e o poder da ação são duas forças
incontestáveis! Assim, acredite que você pode realizar tudo o que
almejar!
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DIAS FRIOS EM CASA
COMBINAM COM VINHO
A Vino di Vita tem as melhores opções
e pode levar até você.
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeita à taxa).
Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641

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

COVID-19

Hoje campanha atenderá vacinados com a 2ª dose
A imunização contra a vacina AstraZeneca ocorrerá das 8 às 12 horas no ginásio de esportes “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê
Considerando o cronograma municipal de vacinação
contra a covid-19, a Secretaria e Saúde e Medicina Preventiva de Tietê anunciou
que nesta sexta, 16 de julho,
a vacinação atenderá o público com a segunda dose da vacina AstraZeneca, imunizado
em 23 de abril.
A campanha de vacinação
ocorrerá das 8 às 12 horas no
ginásio “Acácio Ferraz”, na
Nova Tietê. Há a obrigatoriedade de apresentar cópia do
comprovante de endereço e
do CPF. No local, prossegue
a Campanha “Vacina Contra
a Fome” que, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, arrecada alimentos para as famílias
carentes.
Já em Cerquilho, a Secretaria de Saúde vacina nesta
sexta, 16 de julho, das 8 às
11 horas, na Policlínica Municipal, gestantes e puérperas
com a primeira dose, além
da segunda dose para outras
mulheres agendadas. Já o público de 34 anos completos
deve comparecer ao Centro
Municipal de Eventos para a
vacinação pelo sistema de drive-thru, das 13 às 19 horas.
Pede-se a cópia de docu-

mento pessoal com foto e
CPF, além de cópia do comprovante de residência. Lembrando que a Policlínica é
também um ponto de coleta
da Campanha do Agasalho.
Em Jumirim, a vacinação
contra a covid-19 atenderá
a população dos 30 aos 59
anos neste sábado, 17 de julho, das 8 às 16 horas, na Secretaria Municipal de Saúde.
Há a obrigatoriedade de apresentar cópia do comprovante
de endereço e do CPF.
VACINÔMETRO - Os municípios de Tietê, Cerquilho,
Laranjal Paulista e Jumirim seguem na imunização contra a
covid-19.
Até ontem, 15 de julho, somando todo o público-alvo da
vacinação, em Tietê já tinham
sido aplicadas 26.308 doses;
em Cerquilho, o número era de
30.721; em Laranjal Paulista,
19.099; e, em Jumirim, somavam 2.113 imunizados.
Vale constar que estes dados foram publicados na página do Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo. É
importante ressaltar, ainda,
que estes números relacionados aos municípios paulistas
podem ser acompanhados diretamente no site vacinaja.sp.

Divulgação

Até ontem, 15 de julho, em Tietê já tinham sido
aplicadas 26.308 doses de vacinas
gov.br/vacinometro.
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde de
Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista.
Até ontem, 15 de julho,
Tietê registrava 3.728 casos
confirmados, sendo 3.512
curados e 115 em recuperação, além de 98 óbitos.
Já Cerquilho acumulava até

quarta, 14 de julho, 6.105 casos confirmados, 5.012 curados e 866 em recuperação. O
número de mortes seguia em
alta com 140 óbitos.
Em Jumirim, os casos confirmados de covid-19 somavam até ontem, 15 de julho,
593 pessoas positivadas, tendo 570 curadas, 24 em isolamento e sete óbitos.
Já Laranjal Paulista registrava até quarta, 14 de julho,

5.256 casos confirmados, com
4.933 pacientes curados, 215
em recuperação e 108 óbitos.
HORÁRIO ALTERADO Seguindo o Plano São Paulo, a
Prefeitura de Cerquilho informou na segunda, 12 de julho,
que os estabelecimentos comerciais da cidade poderão
funcionar até às 23 horas,
com limite de 60% de ocupação, conforme determina o
Plano São Paulo de enfrentamento a pandemia.
A capacidade máxima de
ocupação permitida anteriormente era de 40%. Ambas as
medidas são amparadas por
recomendação do Centro de
Contingência do Estado de
São Paulo, com base nos dados de evolução da pandemia. As normas que valem,
inicialmente, até 31 de julho
valem para estabelecimentos
comerciais em geral, onde o
acesso de clientes pode ser
feito até às 22 horas, com encerramento das atividades às
23 horas.
O mesmo expediente deve
ser seguido por serviços
como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e
espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Todos

devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança
sanitária previstos no Plano
São Paulo.
Permanecem liberadas as
celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e
espaços religiosos, desde que
seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene.
NOVIDADE - O governador
João Doria (PSDB) anunciou no
domingo, 11 de julho, a vacinação contra covid-19 de todos os adolescentes de 12 a 17
anos, a partir de 23 de agosto.
Segundo divulgado no site
do governo, em setembro começará a vacinação dos adolescentes por faixa etária. Entre 6 e 19 de setembro será a
vez dos quem têm entre 15 e
17 anos. Já entre 20 e 30 de
setembro, receberão a imunização os adolescentes de 12
a 14 anos em todo o Estado.
A inclusão deste público
se deve à aquisição de lotes
extras de imunizante para
atender a uma demanda de 3,2
milhões de pessoas nos 645
municípios.
O Governo do Estado também autorizou a retomada
das aulas presenciais da Educação Básica para o segundo
semestre deste ano.
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Nícolas Giovanetti
Alcâncio fez dois anos
no domingo, 11 de julho,
ao lado dos pais Milene
e Fernando e família

As flores e telefonemas
de ontem, 15 de julho,
foram para a Celia
Marcon, que recebeu os
cumprimentos especiais

Angela Grando assopra
velinhas hoje, 16 de
julho, junto dos filhos
André e Adriano, das
noras e das netas

Ana Paula Negrão troca
de idade hoje, 16 de
julho, na companhia do
filho Enrico, dos pais
e de toda a família

Cida Formigoni Bufo
recebe os parabéns do
marido Elsio, das filhas,
das netas e familiares
nesta sexta, 16 de julho

Fiama Pasquali rasga
folhinha hoje, dia 16, e
vai festejar a data com a
mãe Martinha, o marido
Samuel e toda a família

Guilherme Citroni Uliana
aniversaria hoje, dia 16,
ao lado dos pais João
Carlos e Sandra, do
irmão Gabriel e família

Laura Pires Schuindt
Falqueiro, filha de
Viviane e Thiago,
assopra velinhas nesta
sexta, 16 de julho

O namorado Cicero,
os pais, as irmãs e os
amigos parabenizam
Luana Thibes nesta
sexta, 16 de julho

Mônica Scudeller Uliana
vai receber flores e
telefonemas da família e
dos amigos nesta sexta,
16 de julho

Rodrigo Búfalo celebra
mais um ano de vida
nesta sexta, dia 16, na
companhia da esposa
Elaine e dos filhos

Bolo de hoje, dia 16,
será para Vitor Saconi,
que festeja com os pais
Fernando e Viviane e as
irmãs Fernanda e Beatriz

Antonio Carlos Paludeto
(Titão) aniversaria neste
sábado, dia 17, ao lado
da esposa, das filhas,
dos netos e da família

Cecília Moraes Pissinato
rasga folhinha neste
sábado, 17 de julho, com
o filho Rodrigo, a nora
Natália e os familiares

Dani Pestana brinda
nova idade com a filha
Malu, o marido Daniel e
os familiares neste
sábado, 17 de julho

Eloir Nochelli festeja
mais um ano de vida
neste sábado, dia 17,
junto da esposa Inajara
e da enteada Maria Clara

Henrique Perin Posses
Roma, filho de Nathalia
e Osvaldo Roma Junior,
assopra velinhas neste
sábado, 17 de julho

Juliano Pakes aniversaria
amanhã, dia 17, junto
da esposa Tatiana, da
filha Lorena, dos pais
Jairo e Ana e família

O marido Berga e os
filhos Fernanda e Ivan
felicitam Márcia Bazo
Bergamin pela nova
idade amanhã, dia 17

Michele Nunes Zampaulo
comemora mais um ano
amanhã, 17 de julho,
com o filho Guilherme, o
namorado e familiares

Mirian Foramiglio rasga
folhinha na quarta, 17
de julho, na companhia
do marido Vanderlei, dos
filhos e toda família

Zezé Correia receberá
os parabéns dos filhos
Marco, Mauro e Pedro, da
nora Cibele e da neta Bia
amanhã, 17 de julho

Aline Franciscatti
Tavares muda de idade
amanhã, 18 de julho,
ao lado da mãe Leninha
e familiares

Ana Laura Uliana Faria
aniversaria no domingo,
18, junto do pais Fabiana
e Alessandro, da irmã
Ana Beatriz e da família

Denis Vicentim Pizol,
filho de André Pizol e
Rosana Vicentim Pizol,
completa quatro anos
neste domingo, dia 18

Os pais Valter e Maria
Cristina e a esposa
Camila parabenizam
Diego Zalla neste
domingo, 18 de julho

Fausto Edem Ricon
será festejado pela
esposa Odila, pelos filhos
e pelos netos neste
domingo, 18 de julho

Flávia Miguel rasga
folhinha neste domingo,
dia 18, ao lado do marido
Fábio e dos filhos Letícia,
Lorena e Lorenzo

José Orestes de Camargo
brinda mais um ano
neste domingo, dia 18,
na companhia da esposa
Marli e dos filhos

Juninho Montanham
fica mais velho neste
domingo, dia 18, junto
da esposa Isabela, do
filho Enrico e familiares

Lucia Helena Tozi
aniversaria no domingo,
dia 18, com o marido
Adalberto e os filhos
Arione e Ana Teresa

Marcelo Costa muda de
idade neste domingo,
18 de julho, ao lado da
esposa Lia Silveira, do
filho Gabriel e família

O marido Marcos e os
filhos Giulia e Pedro
parabenizam Margarete
Antoniale Bazelotto
neste domingo, dia 18

Neila Corradi Mazzer
receberá o carinho dos
filhos, dos netos e de
toda a família neste
domingo, 18 de julho

Pablo de Campos
fica mais velho neste
domingo, dia 18, junto
da esposa Rosmari e das
filhas Paola e Sophia

Alexandre Terlizzi
rasga folhinha na
segunda, 19 de julho,
na companhia da esposa
Carol Mathias e filhos

10 Sexta-feira, 16 de julho de 2021

Nossa Folha . 62 anos

ANIVERSARIANTES

O marido Renato e os
filhos João Pedro e
Gabriel felicitam Andréia
Pelegrino na segunda,
19 de julho

Cristina Serrão vai
celebrar nova idade na
segunda, 19 de julho, ao
lado do marido Acácio,
dos filhos e familiares

Daniela Biscaro de
Camargo aniversaria na
segunda, dia 19, junto
do marido Kiko e das
filhas Ana Júlia e Marina

Eduardo Bellotto assopra
velinhas na segunda,
19 de julho, e recebe
todo o carinho da esposa
Cristiane e da filha Bruna

Bolo da segunda, dia 19,
será para Eliana Almeida,
que festeja a data na
companhia do marido
Luciano e do filho João

O marido Raphael Bessa,
o filho Matheus e família
parabenizam Elisângela
Infanti na segunda,
19 de julho

Diácono Luiz Santarossa
assopra velinhas na
segunda, 19 de julho, ao
lado da esposa Tiquita,
dos filhos e familiares

Lyrita Pontes Pasquali
rasga folhinha nesta
segunda, 19 de julho, e
faz um brinde especial
com os familiares

A esposa Rose, os
filhos e família felicitam
Marcelo Pasquoto Lopes
por mais um ano de vida
nesta segunda, dia 19

Mirna Paladini muda de
idade nesta segunda,
19 de julho, junto da
mãe Natalina e do noivo
Rubens Nicolosi

Miqueli Bufon Melaré
recebe os parabéns
nesta segunda, 19, ao
lado do marido Alfredo
e da filha Antonella

Plínio Belotto
rasga folhinha na
segunda, 19 de julho,
na companhia da esposa
Anézia e dos familiares

Tatiana Cagliardi
Forleveze assopra
velinhas na segunda, 19,
ao lado do marido Guto
e da filha Ana Laura

Arthur Gayotto
comemora aniversário
na terça, 20 de julho,
com a esposa Valéria
e a filha Amanda

As filhas Mariana e
Tássia e familiares
parabenizam Cláudia
Martins Bonilha na
próxima terça, dia 20

Dirleizinho Baccili vai
receber os cumprimentos
dos pais, do irmão, dos
familiares e amigos na
terça, 20 de julho

Jacqueline Pilon celebra
mais um ano de vida na
terça, dia 20, junto da
filha Helena, do pai José
Pilon e familiares

Marlene Zamuner
Callegari apaga velinhas
na terça, dia 20, com o
marido Afonso e os filhos
Marcos e Matheus

Marina Martelini Malta
aniversaria na terça,
20 de julho, ao lado dos
pais Paulo e Fernanda
e da irmã Manuela

Marina Nicolosi muda
de idade na terça, 20
de julho, e recebe as
felicitações dos pais, dos
irmãos e familiares

Marta Ariadne Modenezi
celebra mais um ano
na terça, 20 de julho,
junto do marido Podito,
dos filhos e família

Bolo da terça, dia 20,
será para Nide Bellucci,
que festejará com o
marido Miguel, as filhas,
os netos e os genros

Ricardo Fleury recebe
o carinho da esposa
Cecília, dos filhos
Eduardo e Laura e
família na terça, dia 20

O marido Thiago e
as filhas Jade e Alice
felicitam Rosi Monteiro
pelo aniversário na
terça, 20 de julho

Os familiares e os
amigos cumprimentaram
Sônia Cabral pela nova
idade na próxima terça,
20 de julho

Sônia Regina Manoel
aniversaria na terça, 20
de julho, na companhia
do marido Fião e do
filho Anderson

Patrícia Nunes Jorge
completa mais um ano
de vida na próxima
terça, 20 de julho.
Receba os parabéns!

Esmeralda Rodrigues
recebe os cumprimentos
do marido Milton, dos
filhos, da neta e da
família na quarta, dia 21

Kleber Grando
troca de idade na quarta,
21 de julho, ao lado da
esposa Adriana e da
filha Ana Paula

Mayara e Mariane
Scatolim vão brindar
aniversário na quarta,
21 de julho, junto dos
familiares e amigos

Pedro Henrique Melaré
aniversaria na quarta,
dia 21, junto dos pais
Pedro e Glauce e da
irmã Ana Laura

Selma Dal Colletto
Modanezi receberá os
cumprimentos especiais
dos familiares e amigos
na quarta, 21 de julho

Bárbara Tezotto celebra
mais um ano de vida na
quinta, 22 de julho, na
companhia do namorado
e dos familiares

Os pais Tavinho e
Adriana, o marido e a
família parabenizam
Beatriz Mazzer na
quinta, 22 de julho

Danillo Bettini (Ximu)
muda de idade na
quinta, 22 de julho, com
a namorada Raffaela
Scagion e família

Fabiana Gonse assopra
velinhas na quinta,
22 de julho, ao lado do
marido João Paulo, do
filho e dos familiares

Felipe Toledo aniversaria
na quinta, 22 de julho,
junto da esposa Bárbara
Parducci, dos filhos Luca
e Lara e da família

Filó Stefani rasga
folhinha na quinta, 22 de
julho, na companhia do
marido Nelson, do filho
Fábio e familiares

A esposa Fabiana, os
filhos Lucas e Thomas e
família cumprimentam
Murillo Proença na
quinta, 22 de julho

Renata Alexandre
celebra mais um ano de
vida na quinta, 22 de
julho, com o marido João
Coan, o filho e família

Bolo da quinta, 22 de
julho, será para Rodolfo
Rodrigues, que festeja a
data com a esposa Tati
Gaiotto e familiares

As filhas Tatiane e
Karina, o neto e a família
parabenizam Roseli
Assumpção pela nova
idade na quinta, dia 22
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BODAS

Vicente Pazotto

Ozias e Maria Lucia

Lincoln e Wânia

Ariane e Vinícius

Arquivo familiar

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Vicente Subitoni Pazotto, filho de Larissa Subitoni Pazotto e Rodrigo Subitoni Pazotto e irmão da Olivia, nasceu em 7 de julho, com 2.660
kg e 47 centímetros, para alegria dos pais e dos
avós Elio Subitoni, Maria Cacilda Ferrari Subitoni, Adilson Domingos Pazotto e Dalva Pazotto.

Em Tietê, dr. Lincoln Pontes Vasquez e dra.
Wânia Vasquez vão brindar 30 anos de união
nesta sexta, 16 de julho, na companhia dos filhos e dos familiares. Os amigos do jornal Nossa Folha felicitam o casal pela comemoração
das Bodas de Pérola!

Em Cerquilho, Ozias Rodrigues e Maria Lucia
Grando Rodrigues (Lilu) celebrarão 44 anos de
matrimônio na sexta, 16 de julho, ao lado do filho Matheus, da nora Andrea Leticia e dos netos
Sophia e Theo. Seguem do Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Pérola South Sea!

Em Tietê, Ariane Gava Modanesi e Vinícius
Modanesi festejarão cinco anos de casados nesta sexta, 16 de julho, junto do filho João Vinícius e da família.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Topázio Imperial!

Fábio e Stella

Herrera e Candida

Décio e Néia

Daniel e Neuza

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Fábio Mazzer e Stella Amaral Campos Marcom e Mazzer irão comemorar 16 anos
de amor e cumplicidade nesta sexta, 16 de julho, e receberão os parabéns dos filhos Matheus
e Miguel. O jornal Nossa Folha cumprimenta o
casal pelas Bodas de Pérola de Água Doce!

Em Tietê, Marcelo Herrera Esteban e Candida Cristina Andrés de Oliveira Herrera Esteban
vão brindar 27 anos de união nesta sexta, 16 de
julho, na companhia dos filhos Thayna e Junior
e dos familiares. O jornal Nossa Folha felicita o
casal pelas Bodas de Crisoprásio!

Em Cerquilho, Luiz Décio Rodrigues e Onélia
San Jorge Rodrigues (Néia) celebrarão 40 anos
de matrimônio neste domingo, 18 de julho, ao
lado do filho Glauber, da nora Élide e da neta
Analice. Seguem do Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Rubi!

Em Tietê, Daniel Melaré Pasquotto e Maria
Neuza Lopes Pasquotto festejarão 41 anos de
casados nesta segunda, 19 de julho, junto dos
familiares.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Labradorita!

Clodomir (Dé) e Vera

Júlio e Maria

Vigail e Geraldo

Jaqueline e Márcio

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Clodomir Silva (Dé) e Vera Sanches
irão comemorar 25 anos de amor e cumplicidade na segunda, 19 de julho, e receberão os parabéns dos filhos Nicolly Beatriz e Nicolas Gabriel.
O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal
pelas Bodas de Prata!

Em Cerquilho, Júlio Thomé e Maria Aparecida Thomé vão brindar 35 anos de união na
segunda, 19 de julho, na companhia dos filhos
Diego, Juliana e Andressa, dos netos Samuel,
Luna, Vitor e Apolo e familiares. O jornal Nossa
Folha felicita o casal pelas Bodas de Safira!

Em Tietê, Maria Vigail Godoi Fré e Geraldo
Antonio Fré celebrarão 59 anos de matrimônio
na terça, 20 de julho, ao lado dos filhos Selma,
Gê e Nilton, dos netos e de toda a família.
Seguem do Nossa Folha os cumprimentos
pelas Bodas de Malaquita!

Em Cerquilho, Jaqueline Grando Gaiotto e
Márcio Gaiotto festejarão 30 anos de casados
na terça, 20 de julho, junto dos filhos Augusto e
Thomás e familiares.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Pérola!

Lucia e Adalberto

Marina e João Paulo

Sandra e Ubirajara

Daniel e Telma

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Lucia Helena Santini Tozi e Adalberto Tozi irão comemorar 36 anos de amor e
cumplicidade na terça, 20 de julho, e receberão
os parabéns dos filhos Arione e Ana Teresa.
O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal
pelas Bodas de Calcedônia!

Em Tietê, Marina Lavorenti Bete e João Paulo
Brunheroto Bet vão brindar três anos de união
na próxima quarta, 21 de julho, na companhia
dos familiares.
O jornal Nossa Folha felicita o casal pelas
Bodas de Green Gold!

Em Tietê, Sandra Tedeschi Pasquotto e Ubirajara José Pasquotto celebrarão 39 anos de
matrimônio na quinta, 22 de julho, ao lado dos
filhos Renato e Bianca e toda a família.
Seguem do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Sodalita!

Em Tietê, Daniel Patrocínio Peres e Telma Vidotto Cristo festejarão quatro anos de casados
na quinta, 22 de julho, junto da filha Gabriela e
familiares.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Cristal de Rocha!
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Albergue passa a receber moradores de rua
De acordo com a entidade tieteense, o atendimento ocorrerá dentro dos 60% de capacidade estipulados pelo decreto estadual
Na quarta, 8 de julho, por
orientação do prefeito Vlamir
Sandei (PSDB), secretários e
servidores municipais, com
apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), realizaram abordagem junto às pessoas em situação de rua para testá-las para
covid-19 e vaciná-las, além de
aferir pressão e verificar a diabetes. Ação ocorreu na praça
dr. Elias Garcia no Centro de
Tietê.
De acordo com a Prefeitura,
a orientação foi que, no período noturno, estes indivíduos
sejam acolhidos no Albergue
Noturno “Célio Pontes” e outros encaminhados para internação voluntária em Clínica
Especializada para tratamento
de álcool e drogas para que,
posteriormente, seja oferecida
uma Frente de Trabalho, reintegrando-os à sociedade.
Considerando tal ação,
posteriormente, houve uma
reunião na Assistência Social

Divulgação ANCP

Dentro das normas sanitárias, até 31 de agosto,
serão atendidas oito pessoas por dia
com os secretários municipais
para alinhar as condições de
atendimento junto aos moradores de rua.
Segundo nota oficial divul-

gada pelo Albergue Noturno, o
atendimento ocorrerá dentro
dos 60% de capacidade estipulados pelo decreto estadual, o
que representam seis usuários

masculinos e duas usuárias femininas.
Para isso, todos os funcionários do Albergue Noturno
serão vacinados e testados
negativos para a covid-19, assim como os moradores de rua
atendidos. Dessa forma, ficou
estabelecido que o atendimento ocorrerá de 12 de julho a 31
de agosto, fornecendo abrigo e
alimentação.
DOAÇÕES - Considerando
que as doações junto a entidade tieteense diminuíram e os
recursos financeiros recebidos
são baixos, o Albergue Noturno convoca a população para
uma campanha solidária para
angariar doações. Os itens
mais necessários são: toalhas
de banho, fronhas, lençóis,
sabonete líquido, papel higiênico, desinfetante, água sanitária, álcool gel, sabão líquido
para lavar roupa e alimentos
(macarrão, arroz, açúcar, café
e óleo).

EM JUMIRIM

Fundo Social recebe doação
da Escola “Jefferson”
Em Jumirim, o Fundo Social recebeu na segunda, 5 de
julho, doação de roupas e agasalhos do Grêmio “Unidos pela
Jefferson” da Escola Estadual
“Professor Jefferson Soares de
Souza” para as famílias mais
vulneráveis do município.
Acompanhadas pelo diretor da escola, Ricardo dos
Santos Barreiro, as alunas Alexandra Cristina e Bianca Pereira entragaram à presidente do
Fundo Social, Andreia Civitella
Bedê, o resultado da Campanha do Agasalho por meio desse esforço coletivo pelo bem
de quem mais precisa.
Na oportunidade, Andreia
agradeceu e reforçou a importância da formação de cida-

dãos comprometidos com as
causas sociais e com iniciativas
que demonstram que a humanidade tem um futuro promissor se as instituições de base,
como a escola, se dedicarem
em formar cidadãos solidários
e ativos na comunidade.
Vale lembrar que o Fundo
Social, ao longo dos meses de
maio e junho, arrecadou doações para as famílias necessitadas, seguindo os protocolos
sanitários, sem aglomeração.
Como a campanha continua, para colaborar é simples.
Basta entrar em contato pelo
telefone
(15)998127-6494
(WhatsApp) por meio de mensagem ou áudio e agendar a
entrega dos agasalhos.

