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Com recursos estaduais, a Prefeitura de Tietê pretende beneficiar 
novas ruas do bairro Povo Feliz com recapeamento asfáltico

Avião 
cai e sete 
pessoas 
morrem

Dono de 
comércio
é morto a
facadas

PL vai 
garantir 
acesso a 
relatórios 

Aluno 
esfaqueia 
diretora e
aprendiz

EM PIRACICABA EM CERQUILHO EM TIETÊ

EM LARANJAL

Sete pessoas morreram 
após um avião cair em Pira-
cicaba na manhã da terça, 
14 de setembro.  A aeronave 
King Air 360 caiu em uma 
área de mata, na altura da 
avenida Cesário Geovanoni 
Moreti, no bairro Santa Rosa 
e, com a explosão, um incên-
dio teve início no local.

O avião saiu do Aeropor-
to Municipal Pedro Morganti, 
com destino ao Pará.
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O comerciante Deocacir 
Mariano da Luz, de 63 anos, foi 
morto a facadas no domingo, 
12 de setembro, em Cerquilho. 
O assassinato aconteceu den-
tro do seu estabelecimento no 
bairro Di Napóli.

Não foram liberadas in-
formações sobre a autoria do 
crime. Somente se falou que a 
polícia segue na investigação 
para saber o motivo do assas-
sinato.
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Na sessão ordinária da 
Câmara de Tietê na terça, 14 
de setembro, foi aprovado o 
Projeto de Lei (PL) 35/2021, 
de autoria do vereador Junior 
Regonha (MDB), que obriga o 
órgão responsável pela gestão 
dos recursos oriundos da apli-
cação de multas de trânsito a 
publicar relatório trimestral 
que contenha a prestação de 
contas dos valores arrecada-
dos e sua destinação.

                          Página 4

Em Laranjal Paulista, um 
adolescente de 13 anos foi 
apreendido na segunda, 13 de 
setembro, depois de atingir 
duas funcionárias da Escola 
Municipal “Domingos Fuglini”, 
na zona rural, com golpes de 
faca. Segundo a Prefeitura, o 
menor foi até a unidade para 
entregar uma atividade, quan-
do esfaqueou a diretora e uma 
funcionária aprendiz, de 17 
anos. 
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Poder Executivo 
firma convênio

INICIATIVA - Na terça, 14 de 
setembro, o prefeito de Tietê, 
Vlamir Sandei (PSDB), acom-
panhado do secretário muni-
cipal de Administração e Mo-
dernização, Paulo Luiz Fuza, 
esteve em reunião na Secreta-
ria de Estado de Habitação no 
Palácio dos Bandeirantes, em 
São Paulo. 

Na ocasião, Vlamir Sandei 
e Paulo Luiz Fuza foram rece-
bidos pelo secretário estadual 

Flávio Amary para assinatura 
de um novo convênio que ga-
rantirá mais recursos estadu-
ais para Tietê. 

Desta vez, segundo infor-
mou a Prefeitura do municí-
pio, este convênio vai benefi-
ciar duas novas ruas do bairro 
Povo Feliz com recapeamento 
asfáltico.

Na mesma reunião junto 
ao secretário Flávio Amary, o 
prefeito de Tietê aproveitou 

a oportunidade para destacar 
junto ao Governo do Estado 
a importância dos técnicos 
da Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Ur-
bano do Estado de São Paulo 
(CDHU) avaliarem as áreas 
informadas pela Prefeitura de 
Tietê para a construção das 
100 casas populares, já com 
convênio assinado entre as 
partes.
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Imunização ocorre 
em dois horários

COVID-19

Em Tietê, hoje, 17 de se-
tembro, a vacinação contra a 
covid-19 atenderá o público 
com a segunda dose da Astra-
Zeneca, além dos que estão 
com a imunização em atraso e 

dos agendados. 
Campanha ocorrerá no 

ginásio “Acácio Ferraz”, em 
dois horários: das 8 às 12 ho-
ras e das 13 às 16 horas.       
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Bicadinhas da semana 

A palavra é coragem!

PARA ENCERRAR

Quantas vezes nos questionamos acerca dos acontecimen-
tos das nossas vidas e julgamos pesado demais nosso fardo e 
nos perguntamos sobre o porquê sofremos? Se você vive isso, 
atualmente, é momento de parar e refletir sobre o que, realmen-
te, deseja para sua vida e, em seguida, agir. 

Muitas vezes, tudo isso que você está julgando pesado de-
mais pode ser algo lhe mostrando simplesmente a necessidade 
de mudança. Por essa razão, quando você descobrir o que quer 
mudar, vai entender que o processo que o leva a essa nova con-
dição lhe conceberá uma revisão dos seus valores, fazendo com 
que você se conscientize do seu momento atual.

Nessa oportunidade, de fato, você viverá seu crescimento 
pessoal que só lhe trará benefícios. Mas há de se saber que, 
novamente, não será fácil, pois temos nosso lado “negativo”, 
porém, humano, que muitas vezes não gostamos de olhar, mas 
que faz parte de nós e que também deverá ser analisado. Outro 
ponto a se atentar neste momento é o de que toda mudança 
traz uma perda dentro de si e, com isso, a necessidade de fazer 
escolhas. 

Chegando nesse ponto, será hora de olhar as mudanças de 
frente e, se você acreditar que conseguirá viver com elas, é o 
momento de seguir adiante. Talvez, o segredo para crescer seja 
encarar tudo e ser verdadeiro com você mesmo. Ou seja, isso 
mostra que crescer significa sair da zona de conforto e ter ousa-
dia para explorar o desconhecido. Lembra, ainda, que viver em 
segurança é como viver na pobreza. Quem quer viver somente o 
conhecido, precisa se acostumar com pouco. 

Fato é que, na trajetória dessa vida, em algum momento, 
você entende que é necessário aprender a fazer o que assusta 
seu comodismo. Lembrando sempre que cada ser humano tem 
sua própria evolução, seu próprio caminho, sua própria histó-
ria. Tudo que cruza nossa trajetória nos pertence, edifica e en-
grandece. 

Ainda assim, em momentos de solidão, estresse ou opres-
são, tente se lembrar que há muito a alcançar “lá fora”! Agora, 
se você não sabe qual direção tomar, qual rumo seguir ou o que 
fazer, simplesmente ore. Falar com Deus sempre traz paz, en-
che o coração de tranquilidade e leva embora toda angústia que 
chega a apertar o peito, parecendo sufocar todas as esperanças, 
achando um jeitinho de esmagar a fé. 

Na sua vida, todo dia, faça a sua parte, mas também aprenda 
a ouvir a voz de Deus e a aceitar os planos Dele. Rasgue fora 
seus rascunhos e deixe-O escrever uma nova história. Tudo na 
vida é aprendizado!

Infelizmente, não estamos livres da decepção, dos erros e 
do medo no nosso cotidiano. Tudo o que você precisa fazer é 
seguir em frente e jamais permitir estacionar nos seus medos. 
Desse modo, que tal fazer uma troca? Trocar o medo pela fé, 
trocar a ilusão pela esperança, as paradas pelos avanços e, ao 
invés de se negar o tempo todo, permitir-se, pois a vida segue 
em uma velocidade assustadora e não admite pausas ou retro-
cessos.

“Desejo uma fé inabalável, esperança florindo, leveza de espí-
rito e paz na alma. Que seja mais um recomeçar de bênçãos, mas 
um dia regado e protegido pelo amor de Deus. Que possamos 
seguir nossos passos, vencer novos desafios e avançar sempre. 
Para hoje, o lema é: viver e agradecer!” - Daniela Lucas.

VERDADEIRA As borboletas do jardim contaram que Olga 
Camargo (Tito) tem feito todo dia a seguinte oração: “Senhor, 
livra-me e proteja-me do lobo vestido de ovelha, do ódio fanta-
siado de amor e da inveja disfarçada de carinho. Enfim, livra-
-me dessa gente duas caras, que finge ser o que não é. Amém!”

PENSADOR Segundo as más línguas, o “filósofo” Paulinho 
Marteline encerra a semana com o seguintes pensamentos: “Sor-
te a minha que saudade não mata”. Tiveram ainda outras frases 
que marcaram seu dia: “Gosto mais de feriado que de você” e “Se 
está difícil para malandro, imagina para otário”.

TEMPO REAL Espalharam pelos quatro cantos de Tietê que 
Rodrigo Almeida (MC Colchão) sempre tem uma “quentinha” 
para contar. Com ele, informação é em tempo real!

LAMENTAÇÕES Os fofoqueiros de plantão espalharam 
pela city que Édie “Salim” Honório, o homem mais econômico 
da rua Professor Francisco de Assis Madeira, também atende 
como hiena Hardy. Tudo porque o homem vive a se lamentar. 
“Ó céus, ó vida!”

MASTERCHEF As borboletas do jardim contaram que Ro-
siane Ferreira de Lima (Shopping Giardino) é séria candidata 
a estar na próxima edição do Masterchef, da Band, devido aos 
deliciosos pratos feitos aos amigos. Todos estão na torcida! 
Mas será que ela passa pelos seletos jurados Henrique Fogaça 
e Erick Jacquin, além da nova jurada Helena Rizzo?

SEGURANÇA Espalharam por aí que Bene (ex-Volks) precisa 
de “vigilante” para assegurar que não levem seu “possante de 
duas rodas”. Dias desses, Bene até quis contratar uma empresa 
de segurança privada para garantir que não furtassem sua bici-
cleta pelas ruas do Centro.

CONTADOR DE PIADAS Os fofoqueiros de plantão disseram 
que Carllos Scudeller, o contador oficial de piadas da city, tem 
andado sumido. Os amigos já estão com saudades das piadinhas 
“sem graça”.

GOLEIRO Espalharam pela city que Gilson Machado Santos, 
do programa Abrindo o jogo, teve como provar aos amigos que 
já foi goleiro do Comercial Futebol Clube, de Tietê, inclusive com 
direito à defesa de pênalti contra o Derac, de Itapetininga. Para 
comprovar seus feitos nos gramados, ele mostrou uma carteira 
de quando jogava no Comercial. Agora, só resta saber mesmo se 
ele era bom de bola!

MARMITA Aliás, as borboletas do jardim contaram que Gil-
son Machado dos Santos (Gilsão) faz questão de postar e elogiar 
as caprichadas marmitas preparadas pela sogra Elisa Maimone 
Pasin. Isso que é uma boa sogra!

PROFISSÃO Os fofoqueiros de plantão disseram que o fotó-
grafo Guto Paladini quer ser “diretor-superintendente da área de 
conceitos, normas e grafias” na área de Jornalismo. Aliás, esta 
profissão é, na verdade, revisor de textos, mas Guto quer que a 
função tenha um nome bem chique.

VOVÔ QUERIDO As borboletas do jardim espalharam por aí 
que o corintiano Darci Cristo teve um aniversário mais que es-
pecial ao passar a data feliz na companhia das netinhas Luisa e 
Gabriela. Que maravilha!

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

LIVE 1 Hoje, 17 de setem-
bro, às 20 horas, pelo perfil 
@damanarodrigues no Insta-
gram, a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, fará uma 
live com a médica dermatolo-
gista dra. Silvia Canetti. Nesta 
entrevista, a especialista fala-
rá sobre os principais mitos 
e verdades sobre os cuidados 
com a pele.

DOE SANGUE Em parceria 
com a Prefeitura e o Rotary 
Club de Cerquilho, o Hemonú-
cleo Regional de Jaú, por meio 
da Fundação “Amaral Carva-
lho”, realiza Campanha de Do-
ação de Sangue, na Policlínica,  
neste sábado, 18 de setembro, 
das 7h30 às 11 horas. O ende-
reço é avenida Corradi Segun-
do, 192, no Jardim Esplanada.

LIVE 2 Na segunda, 20 de 
setembro, às 20 horas, o pro-
fessor mestre e doutor Antô-
nio Suárez Abreu, conhecido 
como professor Tom, da Fa-
culdade de Medicina e Odon-
tologia São Leopoldo Mandic, 
em Campinas, será entrevis-
tado ao vivo pela jornalista 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
no perfil @damanarodrigues 
no Instagram. Neste bate-papo 
inédito, o renomado profissio-
nal falará sobre sua trajetória 
de sucesso e da sua área de 
pesquisa, que é a cognição e 
linguagem, além dos seus li-
vros, referências nacionais.

LIVE 3 O bimédico cer-
quilhense e músico da banda 
Brilhantines, Nilton César De-
nardi, chega para uma live com 
a jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, na quarta, 22 de se-
tembro, às 20 horas, no @da-
manarodrigues no Instagram. 
Entre os fatos que marcaram 
sua vida, Nilton contará sobre 
suas experiências profissio-
nais e artísticas, além da vida 
em família e da Paternidade.

MATRÍCULAS O Projeto 
Guri prorrogou as inscrições 
para o 2º semestre. Dessa for-

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

OPORTUNIDADE A As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Tietê (Acet), através 
do Sebrae Inova, promove nos 
dias 20, 27 e 28 de setembro, 
das 13h30 às 17h30, o cur-
so Layout de Salão de Beleza.  
Objetivo desta iniciativa é sen-
sibilizar o participante para a 
composição de ambientes. O 
evento gratuito tem inscrições 
pelo https://Forms.Office.
Com/R/Gbnm7ny5ks.

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

CONVITE A Prefeitura de 
Jumirim promove na terça, 
28 de setembro, às 14 horas, 
no Paço Municipal audiência 
pública de avaliação de cum-
primento de metas fiscais re-
lativas ao 2º quadrimestre de 
2021. Podem participar enti-
dades civis organizadas e a 
população em geral.

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

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 18 de setembro

NOVENA DE SÃO BENEDITO: às 15 horas.
SANTA TERESINHA: às 16 e às 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.

DOMINGO: 19 de setembro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SÃO MIGUEL ARCANJO (Festa): às 9h30.
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE:  às 10 horas e às 
19h30.
NOVENA DE SÃO BENEDITO: às 15 horas.

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

NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO (Festa): domingo às 19 ho-
ras
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.



Sete pessoas morreram 
após um avião cair em Pira-
cicaba na manhã da terça, 14 
de setembro. A aeronave King 
Air 360 caiu em uma área de 
mata, na altura da avenida 
Cesário Geovanoni Moreti, 
no bairro Santa Rosa e, com 
a explosão, um incêndio teve 
início no local.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, no avião bimotor mo-
delo King Air B200, ano 2019, 
prefixo PS-CSM, estavam o 

sócio da Raízen Celso Silveira 
Mello Filho, 73 anos, sua es-
posa Maria Luiza Meneghel, 
71 anos, e os 3 filhos do ca-
sal: Celso Meneghel Silveira 
Mello, 46 anos, Camila Mene-
ghel Silveira Mello Zanforlin, 
48 anos, e Fernando Mene-
ghel Silveira Mello, 46 anos. 
Também morreu o piloto 
Celso Elias Carloni, 39 anos, 
e o copiloto Giovanni Dedini 
Gullo, 24 anos.

Ainda de acordo com os 

bombeiros, o avião saiu do 
Aeroporto Municipal Pedro 
Morganti, em Piracicaba, com 
destino ao Pará e caiu logo 
depois, em uma área verde ao 
lado da Faculdade de Tecno-
logia do Estado de São Pau-
lo (Fatec). As vítimas foram 
carbonizadas e morreram no 
local. O Corpo de Bombeiros 
localizou os sete corpos ain-
da durante a tarde e houve li-
beração para perícia no local.

Segundo a Prefeitura de 

Piracicaba, a queda da aero-
nave aconteceu cerca de 15 
segundos após a decolagem, 
em uma plantação de eucalip-
tos. A causa do acidente ain-
da é investigada.

Celso Silveira Mello Filho 
era acionista da empresa Raí-
zen e irmão do presidente do 
Conselho de Administração 
da companhia, Rubens Omet-
to Silveira Mello.

O avião tinha capacidade 
para piloto, copiloto e mais 

seis passageiros e tinha o 
certificado de verificação de 
aeronavegabilidade do avião 
dentro da validade (até 13 de 
setembro de 2022). 

Em nota oficial, a Raízen, 
umas das empresas do gru-
po, confirmou as mortes e 
lamentou o acidente.

A Prefeitura de Piracicaba 
informou que montou uma 
força-tarefa reunindo várias 
secretarias municipais e Ser-
viço Municipal de Água e Es-

goto (Semae) para ajudar no 
resgate e para conter as cha-
mas que se alastraram pela 
vegetação, após a explosão 
do avião. Cerca de 100 pesso-
as foram mobilizadas no lo-
cal para auxiliar na ocorrên-
cia, segundo a administração.

Logo após o acidente, o 
prefeito Luciano Almeida 
(DEM) decretou luto oficial 
de três dias no município pe-
las mortes dos ocupantes do 
avião.
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Aeronave sofreu a queda na altura da avenida Cesário Geovanoni Moreti, perto da Fatec em Piracicaba, 15 segundos após a decolagem

Avião cai em área de mata e sete pessoas morrem
TRAGÉDIA

Fotos Reprodução / TV Globo

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

Aluno de 13 anos invade escola e esfaqueia 
funcionárias de escola municipal

LARANJAL PAULISTA

No município de Laranjal 
Paulista, um adolescente de 13 
anos foi apreendido na segun-
da, 13 de setembro, depois de 
atingir duas funcionárias da 
Escola Municipal “Domingos 
Fuglini”, na zona rural, com 
golpes de faca. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, o menor foi até a unidade 
escolar para entregar uma 
atividade, quando esfaqueou 

a diretora e uma funcionária 
aprendiz, de 17 anos. 

Ainda segundo a Prefei-
tura, o adolescente não fazia 
parte do grupo de estudantes 
que retornaria às aulas presen-
ciais naquela data. 

A motivação da agressão 
não foi informada e a Polícia 
Civil investiga o caso. 

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, depois da ocorrência, 

as servidoras foram levadas 
pela corporação até a Santa 
Casa de Laranjal Paulista. Uma 
delas tinha ferimento no braço 
e a outra na mão. 

A Prefeitura de Laranjal 
Paulista informou, ainda, que 
elas foram atingidas de for-
ma superficial, passaram por 
atendimento e acabaram libe-
radas em seguida. 

A Polícia Civil de Laranjal 

Paulista informou que o ado-
lescente apreendido será en-
caminhado à Fundação Casa 
de Iaras. Também revelou que 
os envolvidos prestaram de-
poimento, e o caso está sendo 
investigado como tentativa de 
homicídio. O Conselho Tutelar 
de Laranjal Paulista também 
precisou ser acionado. 

Ainda de acordo com a Pre-
feitura, as aulas presenciais 
na Rede Municipal da cidade 
foram retomadas depois que 
os estudantes e funcionários 
fizeram testes de covid-19. 
No município, as salas de aula 
operam com capacidade redu-
zida de alunos, por causa da 
pandemia do novo coronaví-
rus. 

Após o ocorrido, na segun-
da, 13 de setembro, por volta 
das 16 horas, a Prefeitura in-
formou que as aulas na Escola 
Municipal “Domingos Fuglini” 
foram interrompidas, sendo 
retomadas, normalmente, na 
terça,  dia 14. 

Em nota oficial, o Minis-
tério Público informou que o 
caso será analisado e que vai 
adotar as medidas pertinentes. 

Estas são as sete vítimas do acidente aéreo em PiracicabaO avião era tripulado por piloto e copiloto e levava cinco passageiros

Fato ocorreu na Escola Municipal “Domingos Fuglini”

Comerciante 
é assassinado 
a facadas

CERQUILHO

O comerciante Deocacir 
Mariano da Luz, de 63 anos, foi 
morto a facadas no domingo, 
12 de setembro, em Cerqui-
lho. O assassinato aconteceu 
dentro do seu estabelecimento 
na avenida Angelo Módolo, no 
bairro Di Napóli.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) e a Polícia Militar (PM) 
estiveram no local do crime 
e preservaram o corpo para a 
perícia. Não foram liberadas 
informações sobre a autoria 
do crime. Somente se falou 
que a polícia segue na investi-
gação para saber qual seria o 
motivo do assassinato.

Segundo familiares, Deoca-
cir era muito querido por to-
dos e não tinha inimigo algum.

Divulgação G1 Arquivo internet

Jumirim vai 
contratar 
estagiários

PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura de Jumirim 
abriu inscrições para Processo 
Seletivo para contratação de 
estagiários para Enfermagem, 
Técnico em Administração, 
Pedagogia, Gestão Pública, 
Educação Física, Administra-
ção e Direito, além de alunos 
de escolas de Ensinos Médio e 
Técnico.

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

As inscrições deverão ser 
realizadas, gratuitamente, até 
quinta, 30 de setembro, através 
do link https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
8bAJahM3Q9RqeuyMf8RUStk-
d09GPUS-R6ZZmg-G7C-KtOQ/
viewform  disponível no site 
da Prefeitura de Jumirim no 
https://www.jumirim.sp.gov.
br/.

A prova será aplicada, em 
5 de outubro, às 14 horas, na 
Emeb “Governador Mário Co-
vas Júnior”.



Iniciativa obriga o órgão responsável pela gestão dos recursos oriundos da aplicação de multas de trânsito a publicar relatório

Poder Legislativo dá posse 
ao vereador Ângelo Rafael

EM TIETÊ

Os vereadores da Câmara 
Municipal de Tietê estiveram 
reunidos, em sessão ordiná-
ria, na terça, 14 de setembro. 
De acordo com o Observatório 
da Câmara, a pauta trouxe 22 
requerimentos para discussão, 
com matérias já de conhe-
cimento do cidadão, como: 
interdição da escola “Luiz 
Antunes”; más condições do 
banheiro da rodoviária e pedi-
dos de melhorias em prédios 
públicos, além de diversos re-
querimentos sobre cuidados 
gerais. Mas o destaque ficou 
por conta da sessão extraor-
dinária, que poderia ter ocor-
ridologo após o expediente, e 
não se concretizou em respei-
to aos trâmites burocráticos. 
Além disso, teve vereador to-
mando posse. 

CRÉDITO SUPLEMENTAR 
- A Câmara recebeu, em 10 
de setembro, um PL do Poder 
Executivo sobre crédito suple-
mentar de cerca de R$7 mi-
lhões e meio, sendo que des-
te valor R$2,5 milhões serão 
destinados para a compra de 
terreno para a construção de 
100 casas populares e outros 
R$5 milhões para aquisição de 
materiais destinados ao siste-
ma público de Educação, como 
equipamentos de informática, 
projetores, televisores e rees-
truturação das unidades.

Para o Observatório da Câ-
mara, “era intenção do Execu-

tivo que o Legsilativo aprovas-
se a suplementação do crédito 
a toque de caixa”.

NÃO CONCRETIZADA - 
Segundo avaliação do Observa-
tório da Câmara, alguns verea-
dores se incomodaram com a 
correria imposta para aprova-
ção do PL do Poder Executivo. 
Assim, a ideia de uma sessão 
extraordinária foi abandona-
da e tal PL seguirá o trâmite 
normal, com apresentação dos 
pareceres das Comissões Le-
gislativas e a possibilidade de 
apreciação das matérias pelos 
vereadores, o que certamente 
não seria possível, em 14 de 
setembro, quatro dias após 
sua entrada na Câmara.

VEREADOR NOVO - A ses-
são também foi marcada pela 
posse do vereador Ângelo Ra-
fael, suplente do Cláudio Do-
nizete. Ambos são filiados ao 
PSDB e, diante da nomeação 
de Claudio Donizete para a 
Secretaria de Esportes, abriu-
-se espaço na Câmara para o 
ingresso de Ângelo Rafael, que 
é funcionário público e sabe 
como funciona a máquina do 
governo. Aliás, em sua pri-
meira sessão, Ângelo Rafael já 
participou das discussões em 
diversos requerimentos e de-
verá ser a voz do prefeito na 
Câmara.

Vale lembrar que o Poder 
Legislativo voltará a se reunir 
na terça, 21 de setembro.
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A S S I N E
(15)3282-5133

FALECIMENTO
DAIANA GRASIELE PERES FELIPE

Faleceu em Sorocaba, em 10 de setembro, Daiana Grasiele 
Peres Felipe aos 36 anos. 

Falecida era casada com Juliano Pereira dos Santos e deixou 
o filho Miguel, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Memorial Jardim do Éden e, 
após recomendação, sepultado no Cemitério Memorial Jardim 
do Éden.

AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece a todos pelas inúmeras 

manifestações de pesar recebidas.

PL de Regonha vai garantir acesso à informação
PODER LEGISLATIVO

Na sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Tietê 
na terça, 14 de setembro, foi 
aprovado o Projeto de Lei (PL) 
35/2021, de autoria do vere-
ador Junior Regonha (MDB), 
que obriga o órgão responsá-
vel pela gestão dos recursos 
oriundos da aplicação de mul-
tas de trânsito no município 
de Tietê a publicar relatório 
trimestral que contenha a 
prestação de contas dos valo-
res arrecadados com as multas 
de trânsito e sua destinação.

Segundo Regonha, “este 
projeto de lei aprovado tem 
como objetivo instituir regra-
mento para a prestação de in-
formações sobre os recursos 
oriundos de multas de trânsi-
to, uma vez que os dados não 
são divulgados de maneira de-
talhada aos cidadãos. Cumpre 
salientar, ainda, que o acesso 
à informação, de forma ampla 

e irrestrita, deve pautar o tra-
to dos recursos públicos em 
todas as suas esferas. Além 
disso, não basta divulgar as 
informações, é preciso que 
elas sejam disponibilizadas de 
forma ampla, com linguagem 
acessível e boa apresentação. 

Ampliar o acesso dos ci-
dadãos às informações sobre 
a gestão pública torna-se um 
instrumento fundamental de 
ligação entre o governo e a so-
ciedade. A prestação de contas 
dos valores arrecadados com 
as multas de trânsito e sua 
destinação garante ao muníci-
pe a possibilidade de controle 
e acompanhamento das ações, 
inclusive, como complemen-
to à Lei da Transparência (Lei 
Complementar Federal 131, de 
27 de maio de 2009) e de Aces-
so à Informação (Lei federal 
12.527, de 18 de novembro de 
2011)”, defendeu o edil. 

MANOEL SILVA DOS SANTOS
Faleceu em Botucatu, em 9 de setembro, Manoel Silva dos 

Santos aos 79 anos. Falecido era casado com Dirce Leite dos 
Santos e deixou os filhos Maria Eunice, Vera, Onilia, Valdenice, 
Dilce, Valdeci, João Carlos, Claudecir, Everson, Marco Antônio, 
Elizeu, Davi, Gustado e José Carlos, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório de Maristela e, após reco-
mendação, sepultado no Cemitério da Saudade de Laranjal Pau-
lista.

MARIA JOSÉ ROMERO BORGES
Faleceu em São Caetano do Sul, em 9 de setembro, Maria 

José Romero Borges aos 74 anos. Falecida era viúva de José Be-
nedito Borges e deixou os filhos Ivonete, Janete e Abel, além de 
demais familiares.

Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Pereiras.

JOÃO PIRES SANTANA
Faleceu em Itapetininga, em 10 de setembro, João Pires San-

tana aos 81 anos. Falecido era casado com Lourdes Quintiliano 
da Silva e deixou a filha Maria, além de demais familiares.

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

FRANCISCA FERNANDES SILVA DE ALMEIDA
Faleceu em Botucatu, em 10 de setembro, Francisca Fernan-

des Silva de Almeida aos 73 anos. Falecida era viúva de Sebas-
tião Mendes de Almeida e deixou os filhos Aparecida, Benedito 
e Valdomiro, além de demais familiares.

Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Conchas.

DEOCACIR MARIANO DA LUZ
Faleceu em Cerquilho, em 12 de setembro, Deocacir Mariano 

da Luz aos 63 anos. Falecido vivia em união estável com Angela 
Trevisani e deixou o filho Vitor, além de demais familiares.

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

PEDRILHA FIDÉLIS DE OLIVEIRA SÔNEGO
Faleceu em Cerquilho, em 13 de setembro, Pedrilha Fidélis 

de Oliveira Sônego aos 87 anos. Falecida era casada com Domin-
go Sônego e deixou os filhos Maria Helena, Ana Maria e Elídio, 
além de demais familiares.

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

NORBERTO LUIZ DA SILVA NETO
Faleceu em Conchas, em 14 de setembro, Norberto Luiz da 

Silva Neto aos 90 anos. Falecido era viúvo de Ana Basílio da Silva 
e deixou os filhos Ana, Maria, Jose e Terezinha (in memoriam), 
além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas 
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de 
Conchas.

ELZA FOLTRAN DE MOURA
Faleceu em Conchas, em 14 de setembro, Elza Foltran de 

Moura aos 78 anos. Falecida era casada com Ernesto Paes de 
Moura e deixou os filhos Margali, Itamar, Edmar, Gisele e Joci-
mar, além de demais familiares.

Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Pereiras.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
A família, sensibilizada, agradece aos amigos pelas ma-

nifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram 
aos funerais.

FALECIMENTOS
NIVALDO RODRIGUES MARQUES

Faleceu em Cotia, em 14 de setembro, Nivaldo Rodrigues 
Marques aos 59 anos. Falecido era casado com Maria Teresa 
Simão Marques e deixou a filha Adrieli, além de demais fami-
liares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após 
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

MARTA ELENA LOPES SCUDELER 
Faleceu em Piracicaba, em 15 de setembro. Marta Elena Lo-

pes Scudeler aos 60 anos. Falecida era casada com Sérgio Luis 
Scudeler e deixou o filho Sérgio, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado na igreja Santa Cruz de Cerquilho e, 
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal Antigo 
de Cerquilho.

Arquivo pessoal

Assinado o convênio que 
garantirá recursos estaduais

RECAPEAMENTO

Na terça, 14 de setembro, o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB), 
acompanhado do secretário 
municipal de Administração 
e Modernização, Paulo Luiz 
Fuza, esteve na Secretaria de 
Estado da Habitação no Palá-
cio dos Bandeirantes, em São 
Paulo. 

No local, Sandei e Fuza fo-
ram recebidos pelo secretário 
estadual Flávio Amary para as-
sinatura de um novo convênio 
que garantirá mais recursos 
estaduais para Tietê. Desta 
vez, segundo a Prefeitura, para 
beneficiar duas novas ruas do 
bairro Povo Feliz com recapea-
mento asfáltico.

Na ocasião, Vlamir Sandei 

aproveitou a oportunidade 
para destacar a importância 
dos técnicos da Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano do Estado de 
São Paulo (CDHU) avaliarem 
as áreas informadas pela Pre-
feitura para a construção das 
100 casas populares, já com 
convênio assinado.

“Agradeço o secretário Fla-
vio Amary pela atenção dada 
ao município de Tietê”, afir-
mou o prefeito, que também 
lembrou sobre a licitação que 
o Estado está fazendo para a 
construção de 28 residências 
adaptadas com espaço de con-
vivência pelo Programa Vida 
Longa.

Divulgação PMT

Vlamir Sandei e Paulo Luiz Fuza estiveram
com Flávio Amary na Secretaria de Habitação

Regonha cobra informações disponibilizadas de forma 
ampla, com linguagem acessível e boa apresentação

Grupo “Gente de Quem?” 
realiza mostra teatral

FORMATO ONLINE

Para comemorar os oito 
anos de fundação, o Grupo 
Teatral “Gente de Quem?” pro-
move a 8ª Mostra Teatral de 
Cerquilho” com os trabalhos 
realizados pelo próprio cole-
tivo, além da participação dos 
grupos da região representa-
dos por Cláudio Teles, da Cia. 
Exodus Art’s; Davi Lima, da 
Companhia de Opinião; e Sofia 
Morás, da Cia. Palavra de Arte.

A Mostra Teatral terá uma 
programação online exibida 
hoje, amanhã e domingo, 17, 
18 e 19 de setembro, por meio 
do YouTube, com transmis-
sões ao vivo.

Hoje, 17 de setembro, às 

19 horas, haverá a apresenta-
ção do espetáculo “As peripé-
cias da Côrte de Lá”.

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

Neste domingo, 19 de se-
tembro, às 16 horas, será reali-
zada a mesa “Políticas Públicas 
- Interior Pós Lei Aldi Blanc” e, 
em seguida, às 18 horas, have-
rá o encerramento da mostra 
com o espetáculo “Fragmentos 
e Memórias, um baralho em 
construção”.
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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

Neste artigo, abordarei 
sobre a Lei 13.876/2019, 
que dispõe sobre honorários 
periciais em ações em que o 
Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) figure como 
parte. Será o fim da gratui-
dade nas perícias médicas 
em processos contra o INSS? 
Vamos entender melhor so-
bre esse assunto!

Na Lei 13.876/19, pu-
blicada no Diário Oficial da 
União, em  20 de setembro 
de 2019, a redação é a se-
guinte:

“O presidente da Repú-
blica faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Artigo 1º  - Será garantido pelo Poder Executivo Federal ao 
respectivo tribunal, o pagamento dos honorários periciais refe-
rentes às perícias já realizadas e às que venham a ser realizadas 
em até dois anos após a data de publicação desta lei, nas ações 
em que o INSS figure como parte e que sejam de competência 
da Justiça Federal, e que ainda não tenham sido pagos.

§ 3º A partir de 2020 e no prazo de até dois anos após a data 
de publicação desta lei, o Poder Executivo Federal garantirá o 
pagamento dos honorários periciais referentes a uma perícia 
médica por processo judicial.”

 A referida lei, em seu artigo 1º, afirma que o Poder Executi-
vo custeará os honorários periciais em até dois anos após a data 
de publicação desta, e garante o pagamento de uma perícia nos 
processos de benefício por incapacidade. Portanto, a partir de 
23 de setembro de 2021, essa lei poderá começar ser aplicada 
no âmbito judiciário.

O Governo Federal alegou necessária tal medida devido ao 
problema orçamentário, contudo, está tramitando no Senado 
o Projeto de Lei 3.914/2020, o qual prevê que cabe ao segura-
do antecipar o pagamento da perícia médica e, ao final do pro-
cesso, ser “reembolsado”, desde que seu processo seja julgado 
procedente.

Quem possui a gratuidade da Justiça terá que custear os 
honorários periciais mesmo assim?

Neste caso, depende. Ainda que o segurado tenha o deferi-
mento da gratuidade processual, este terá que custear a perícia 
médica, exceto se comprovar ser pessoa de baixa renda.

Quem são os segurados de baixa renda nos termos da lei?
São aqueles com renda familiar mensal de até três salários 

mínimo; ou cuja renda familiar mensal per capta seja de até 
meio salário mínimo.

Infelizmente, essa lei impactou diretamente a vida dos se-
gurados que pleiteiam benefícios por incapacidade. Por isso, é 
primordial analisar todos os riscos antes de ajuizar uma ação 
judicial.

Desse modo, consulte sempre um(a) advogado(a) da sua 
confiança e que seja especialista em Direito Previdenciário.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Divulgação

Segurado custeará perícias 
médicas judiciais

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Esta é a Lika. Uma 
cachorra encontrada 
ainda filhote e que 
nunca foi adotada. 
Tem porte pequeno 
e aproximadamen-
te um ano. Está cas-
trada e vacinada. É 
uma fêmea que se 
dá bem com outros 
cães, além de gostar 
de brincar de bola. 
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 Terras de Santa Maria - R$900 mais 
IPTU. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, 1 banheiro social, área de lavanderia, ga-
ragem descoberta e no fundo mais um cômo-
do com banheiro e lavanderia toda coberta.
l Aluguel: R$900 + IPTU R$49,48 (2021) 
= Total: R$ 949,48. Casa da Frente,  CEN-
TRO: R$900, incluso IPTU. Acomodações: 2 
dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, 
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no 
fundo para 1 carro coberto.
l Casa no Paraíso - R$850, incluso IPTU 
- Acomodações: 3 dormitórios, 1 banheiro 
social, sala, cozinha e lavanderia e garagem 
para 2 carros cobertos.
l Apartamento no Edifício Aurélio Perso-
ne - Centro. Acomodações: 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, 1 banheiro 
social, cozinha, lavanderia, banheiro de ser-
viço e 2 vagas na garagem. Valor da locação: 
R$1.400, Aluguel + Condomínio R$535 + 
IPTU (2021) R$59,81 = Total R$1.994,81 - Va-
lores podendo ter alterações.

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

Apto. familiar em
Santos - Canal 1

(avenida da praia)
Acomodação para

5 pessoas.
Para fins de semana,

temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou 

(15)3282-6747
com Olga

FRENTE AO MAR SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(14)99165-1106 GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS é advogada especialista em 

Direito Previdenciário e do Trabalho (OAB/SP 266.012)



Em Tietê, no sábado e do-
mingo, 11 e 12 de setembro, 
na “Hípica Vidotto”, ocorreu a 
5ª Etapa do Campeonato Abhir 
de Salto, Rural e Top Riders, 
que, na mesma oportunidade, 
contou com a prova de dupla e 
Hipismo Rural.

Destaque da competição 
ficou com as amazonas Rafa-
ela Couri e Sofia Ximenes, que 
conquistaram o lugar mais alto 
do pódio nas suas categorias. 

A  “Hipica Vidotto” agrade-
ce aos patrocinadores: Estefa-
ni Máquinas, Avifran Equipa-
mentos Avícolas, jornal Nossa 
Folha, Pimenta Guela Quente, 
Cqvest, Colégio Anglo Absolu-
to, Sinergia Equus, Canavese, 
Jr Martelinho de Ouro, Qualy 

nutrição animal, Selas Patrícia, 
Clínica Pró Saúde, Nutripet, 
Única, Tietê Motors e Bastos 
Madeiras Tratadas.

SALTO
Categoria Escola

1º lugar - Rafaela Couri e a 
égua Anabela.
2º lugar - Sara Del Chiaro Mon-
teiro ce a égua Anabela. 
3º lugar - Luisa Vioto Grando e 
a égua Anabela.
5º lugar - Micaela Cacimiro e a 
égua Anabela.

Categoria Estreante (60 cm)
2º lugar - Milena Citroni Baddo 
e o cavalo Tufão.

Categoria dos Pais
2º lugar - Ana Flávia Uliana e a 
égua Cristalina.

Categoria Preliminar (80 cm)
1º lugar - Sofia Gretilat Xime-
nes e o cavalo Flash.
2º lugar - Ana Laura Pereira e o 
cavalo Flash.

Categoria Aspirante (80 cm)
4º lugar - Júlia Formigoni e a 
égua Serena Corsário.

Categoria Nivel III (1,10m)
4º lugar - Ricardo Vidotto e a 
égua Vitória Qualy.

RURAL
Categoria Escola

4º lugar - Laura Brandolise 
Bertola e o cavalo Flash.  
  
Categoria Estreante (60 cm)

3º lugar - Ana Laura Pereira 
com o cavalo Flash.
 
Categoria Aspirante (80 cm)
4º lugar - Mariana Franze com 
o cavalo Rafik Morab.
5º lugar - Felipe Couto Barlati 
com a égua FT Savannah.

Categoria Força Livre (1,10m)
2º lugar - Ricardo Vidotto com 
a égua Vitória Qualy.

Top Riders
Categoria Escola

3º lugar - Maria Clara Consorti 
Schincariol e o cavalo Flash e 
Olivia Gretilat Ximenes e o ca-
valo Tufão.

Categoria Aberta
1º lugar - Mariana Franze e o 
cavalo Rafik Morab e Ricardo 
Vidotto e a égua Vitória Qualy.

PALESTRA -  Neste sábado, 
18 de setembro, às 16 horas, 
na Hípica Vidotto, haverá pa-
lestra com Marcio Appel, atleta 
olímpico de Hipismo, da mo-
dalidade Concurso Completo 
de Equitação (ECC), e autor do 
livro “O Atleta e o Executivo”.

Acumulando a experiência 
de ter participado de campe-
onatos nacionais e internacio-
nais, o Rio 2016, Pan de Lima 
2019 e Tóquio 2020, ele traz o 
tema “Aprendizados e vivên-
cia no esporte e na vida corpo-
rativa”.

Vale destacar que o ingres-
son é 1kg de alimento + R$15. 

Divulgação

Na 5ª Etapa do Campeonato Abhir de Salto, Rural e Top Riders, em Tietê, teve ainda a prova de duplas de Hipismo Rural
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Rafaela e Sofia brilham em prova na Hípica Vidotto
HIPISMO

Divulgação

Os alunos da Hípica Vidotto fizeram bonito

  

Antonio José Citroni jo-
gou como centroavante na 
linha do Juvenil do América 
Futebol Clube, no bairro Bar-
ra Funda, em Tietê. Ali foi fe-
liz ao fazer muitos amigos. 
Este atleta faleceu em Piraci-
caba, em 1º de fevereiro de 
2019, aos 72 anos, e deixou 
a esposa Sonia Maria Egidio 
Citroni.

O filho de Vitorio Citroni 
e Maria Ferraz de Arruda Ci-

troni morava no bairro Jardim 
Baccili e gostava de frequen-
tar a esquina entre o prédio 
da Câmara Municipal de Tietê 
e a praça dr. Elias Garcia, no 
Centro, para conversar com 
os amigos e conhecidos.

Como centroavante, sem-
pre buscou oportunidades 
de gol para sua equipe. Tam-
bém viveu muitas disputas de 
bolas longas e “segurou” os 
adversários para os compa-
nheiros. Quantas bolas aére-
as! Quantos confrontos com 
adversários, tropicões, canela-
das e bicos vividos!

Citroni alcançou a impor-
tância e a admiração dos ami-
gos do esporte. Considerado 
um jogador de habilidade e 
com capacidade de fazer a 
diferença, deixou saudades 
desde a sua partida. Como 
centroavante, foi uma peça 
bem encaixada dentro de toda 
uma engrenagem que funcio-
nou. Quando precisava, sabia 
ser forte e referência clara. 
Não era tarefa fácil, pois não 
faltavam referências!

É certo que Citroni defen-
deu as cores do Vermelhinho 
da Barra Funda de forma bas-
tante notória, o que enrique-
cia todo um elenco. Por mui-
tas vezes, buscou junto dos 

companheiros de campo um 
maior protagonismo nos jo-
gos por meio de total domí-
nio da bola e desempenho em 
campo. 

Além da própria curiosida-
de, Citroni deve ter aprendido 
com tantos dirigentes incrí-
veis do América a entender a 
técnica do futebol, a ter visão 
de jogo, bom passe e capaci-
dade de lançamentos longos. 
Mesmo muito jovem, sem 
ainda saber que seria profes-
sor, já tinha, em seu dia a dia, 
características de dedicação 
e comprometimento. A partir 
daí, seu repertório de vida só 
evoluiu e, assim, Citroni cons-
truiu uma trajetória de suces-
so na Educação, com otimis-
mo e esperança.

Na vida, como todo mun-
do, também enfrentou dure-
zas e, apesar das dificulda-
des, nunca deixou de dar o 
seu melhor. Sabia construir e 
reconstruir saberes, sem dei-
xar se seduzir pelos caminhos 
deslumbrantes da vida.

Citroni não está mais aqui 
para ler estas palavras, po-
rém, seu legado permanece 
vivo. E feliz e privilegiado é 
quem teve a chance de conhe-
cer uma alma tão generosa 
como a do homenageado de 

hoje. 
Verdadeiro no seu jeito de 

tratar as pessoas, era percep-
tível em seu olhar e em suas 
atitudes o quanto era confi-
ável e extremamente fiel aos 
seus princípios. Naturalmen-
te, conseguia encantar a todos 

com a sua personalidade úni-
ca e com uma sensatez admi-
rável. Apaixonado pela vida, 
por sua família e por seus 
amigos, possuía a capacidade 
louvável de ouvir as pessoas.

A vida continua para os 
que ficam, mas como uma

pessoa inspiradora, sua lem-
brança perdurará! 

PIADINHA DA SEMANA 
- Joãozinho responde uma 
questão na prova da OAB.

- “Qual é a pena máxima 
para o crime de bigamia?”

- “Ter duas sogras!”.

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos Acervo Édie Honório

Antonio José Citroni
era centroavante

JUVENIL DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE - DÉCADA DE 1960
Em pé: Armando Travoli, Cide, Mudado, Bau, Salvador, Frá-Frá, Bufelia, Furian e Bolão

Agachados: Odair, Zago, Ruizito, Citroni, Arnaldo, Dadinho, Zica e Vagner

Alziro Cesarino retoma 
posição de árbitro nacional

KARATÊ

De 8 a 12 de setembro, em 
Caucaia, no Ceará, foi realiza-
do o Campeonato Brasileiro 
sub-21 e adulto (sênior) de 
Karatê. Depois de cinco anos 
afastado, o professor Alziro 
Cesarino retomou sua posição 
de árbitro nacional, se qualifi-
cando para arbitrar o Brasilei-
ro no curso e credenciamento 
realizado no próprio evento. 

Para que pudesse estar 
nessa competição, Cesarino 
teve a autorização e apoio do 
presidente da Federação Pau-
lista de Karatê, José Carlos 
Gomes de Oliveira (Zeca) e do 
diretor de árbitros, professor 
Hélio Araújo. 

Sua ida ao Campeonato 
Brasileiro foi possível graças 
aos apoiadores, que ele faz 

questão de divulgar e agrade-
cer: seu aluno Marcelo Ghiral-
di, diretor da Usual Brinque-
dos, Hélio Araujo, que fez um 
trabalho brilhante no Brasilei-
ro e deu total atenção aos ár-
bitros da Federação Brasileira 
de Karatê (FPK) que represen-
taram o Estado no evento. 

Agradece ao vereador Ju-
nior Regonha (MDB), ao Basílio 
Saconi Neto,  João Inácio, An-
tonio José Viotto (Frafra), Cadi 
Orsolini, ao Instituto Educa-
cional Innovatis, Daniel Vieira 
(prefeito de Jumirim), Rodrigo 
Costa (ex-jogador profissional 
e secretário de Esportes de 
Laranjal Paulista), Segurado-
ra Hernandes & Nitrini, Luiz 
Constantino e Celso, das Lo-
téricas de Tietê, amigos que 
conhecem o trabalho do pro-
fessor Cesarino e o ajudaram 
com as despesas da viagem.  

O próximo evento, possi-
velmente, seja o Campeonato 
Pan-Americano no Uruguai no 
final do mês de outubro deste 
ano. 

Seu propósito na arbitra-
gem é chegar a ser árbitro da 
Federação Mundial de Karatê, 
a WKF, e ter a chance de poder 
atuar em campeonatos mun-
diais e jogos olímpicos.
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Fernando Álvares de Castro 
Lobo, artisticamente conheci-
do pelo pseudônimo de Mar-
celo Tupinambá, nasceu em 
29 de maio de 1889, em Tietê. 
Filho do maestro português 
Eduardo Álvares Lobo e de 
Maria Rodrigues de Azevedo, 
seu pai era regente da banda 
Santíssima Trindade, em Tietê 
e foi destacado no cenário mu-
sical de sua época para reger a 
orquestra que recepcionou D. 
Pedro II no interior paulista. Já 
seu tio, Elias Álvares Lobo, foi 
autor da primeira ópera escri-
ta em português no Brasil.

A convivência com a mú-
sica começou bastante cedo, 
ainda nos primeiros anos da 
infância. Marcelo Tupinam-
bá aprendeu a tocar piano de 
ouvido e estudou violino com 
Savino de Benedictis. Quando 
tinha cinco anos, a família mu-
dou-se para Itapetininga. De-
pois, em 1904, foi matriculado 
no Ginásio São José, de Pouso 
Alegre, Minas Gerais, onde 
chegou a executar diversos 
instrumentos e deu os primei-
ros passos em seus estudos de 
regência. Entre seus colegas 
estava o futuro poeta Menotti 
Del Pichia. 

Aos 15 anos, excursio-
nou pelo interior de São Pau-
lo, acompanhando ao piano 
o flautista Patápio Silva. Em 
1911, iniciou o curso de Enge-
nharia Civil na Politécnica de 
São Paulo. Na ocasião, optou 
por adotar um pseudônimo 
para assinar suas composi-
ções, pois o diretor daquele 
estabelecimento de ensino era 
radicalmente contrário ao fato 
de haver ali estudantes que 

quisessem ser músicos.
De acordo com o livro “A 

canção no tempo”, o diretor 
Paulo Souza o teria chamado a 
seu gabinete e dito: “Não per-
mito que aluno meu ande fa-
zendo maxixes. Quem vai con-
fiar num engenheiro que faz 
maxixes?”. Assim, decidiu-se 
pelo pseudônimo de Marcelo 
Tupinambá em 1914, fazendo 
ao mesmo tempo uma referên-
cia ao personagem da ópera La 
Bohème, e aos indígenas brasi-
leiros. 

Como Marcelo Tupinambá, 

ele abraçou a carreira musi-
cal e, como Fernando Álvares 
Lobo, tornou-se engenheiro ci-
vil, formando-se em 1916.

Em 1917, transferiu-se 
para Barretos e exerceu a pro-
fissão de engenheiro até 1923, 
impedido de continuar a tra-
balhar em decorrência de uma 
doença nos olhos. Afastado 
da engenharia, voltou-se intei-
ramente para a música, com-
pondo e apresentando-se em 
espetáculos. 

Em 1918, casou-se com Ire-
ne de Menezes, com quem teve 

uma filha, Cecília de Menezes 
Lobo. 

Além de engenheiro for-
mado pela Politécnica da USP, 
também tornou-se radialista, 
crítico musical e poeta. Teve 
ativa participação durante a 
Semana de Arte Moderna; foi 
amigo e colaborador das ro-
das literárias e artísticas onde 
conviveu com Villa-Lobos, Me-
notti Del Picchia, Guilherme de 
Almeida, Mário de Andrade, 
entre outros.

Sua obra compreende mais 
de trezentas canções para can-
to e piano ou piano solo, in-
cluindo outros gêneros como 
operetas, bailados, corais e 
quartetos de corda. Foi ao lado 
de Chiquinha Gonzaga, Er-
nesto Nazareth e Pixinguinha, 
fundamental na edificação de 
um estilo de composição que 
se tornaria paradigma na iden-
tificação de uma música ver-
dadeiramente nacional.

É fato que a música de Mar-
celo Tupinambá exerceu enor-
me influência no gosto popu-
lar entre as décadas de 1910 
e 1930. Os foliões, durante o 
período de Carnaval, saiam 
às ruas entoando as melodias 
do autor, que eram, ainda, di-
fundidas através dos teatros, 
cinemas, discos e mais tarde 
também através do rádio e TV, 
resultando num enorme índice 
de popularidade e aceitação. 

Famosas, as músicas de 
Marcelo Tupinambá logo fo-
ram impressas e consumidas 
em forma de partitura, tanto 
que já receberam mais de 200 
gravações desde 1913 até hoje 
por intérpretes como Pixingui-
nha, Francisco Alves, Inezita 

Filho do maestro português Eduardo Álvares Lobo e de Maria Rodrigues de Azevedo, seu pai era regente e seu tio Elias, autor de ópera

Conheça quem foi o tieteense Marcelo Tupinambá

Marcelo Tupinambá morreu de derrame cerebral, 
aos 64 anos, em 4 de julho de 1953 

Arquivo IEB/USP

BIOGRAFIA

Perfil entrevista
Danilo Arruda

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha desta 
edição traz a professora Bene-
dita Cândida de Campos Rosa, 
conhecida como Mamãe Beni, 
além de Francisco Rosa (Nino), 
Cândida Brites  (Candu) e Nina 
Rosa, em um momento do pas-
sado.

Mamãe Beni foi casada com 
o saudoso “intaliano” Nino 
Rosa e era filha de Domingos 
José de Campos e de Luísa Au-
gusta da Silveira Campos. 

Dizer quem foi, o que rea-
lizou aqui e por onde passou 
como professora – e foram 
vários os lugares -, precisaria 
usar muitas lacunas de papel! 

Segundo escreveu o saudo-
so escritor Euclydes Camargo 
Madeira, em “Tietê, terra dos 
apelidos - sua história, sua 
gente e suas coisas”, restam-
-nos dois relatos em relação 

na esta inesquecível mulher. 
Um de reconhecimento por 
ter dado o nome do professor 
Francisco de Assis Madeira 
à biblioteca do grupo esco-
lar “Dr. Esteves da Silva”, em 
Ubatuba, onde era diretora, na 
ocasião. Graças a seu convite, 
compareceu uma dezena de 
pessoas da família prestigian-
do o evento, uma belíssima 
homenagem que organizou e 
encenou ao encerramento do 
ano letivo de 1952. 

Outro relato, de acordo 
com Euclydes Camargo Ma-
deira, refere-se a imorredou-
ra saudade da sua constante 
presença em numerosas oca-
siões, especialmente naquelas 
em que era consoladora a sua 
oração, desprendido o seu ca-
rinho e forte, contagiante e fra-
ternal o seu afeto.

Acervo João Francisco

Danilo Arruda nasceu, em 17 de setembro de 1987, em Cer-
quilho, da união de Cleusa de Fátima Moreira Arruda e João 
Vital de Arruda. Formado em Gestão Empresarial e Publicidade 
e Propaganda, trabalha como publicitário e é idealizador do 
Melhore o Seu Negócio no Instagram.

 Eu sou? Um profissional criativo e um chato com carisma.
Sinônimo de beleza? Um bom design.
Cantor e cantora? Dave Grohl e Amy Winehouse.
Ator e atriz? Michael B. Jordan e Viola Davis.
Sonho? Trabalhar como nômade digital.
Amor? É o que dá sentido a vida.
Solidão? Momento de conhecimento interior.
Deus? Porto Seguro.
Religião? Católico não praticante.
Filme? A Origem, do diretor Christopher Nolan.
Sonho de consumo? Um passaporte cheio de carimbos.
Defeito? Resistência a mudanças.
Qualidade? Inovador.
Lugar? Nova York.
Lazer? Jiu-Jitsu e confraternização entre amigos.
Qual o livro de cabeceira? A revolução dos bichos.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Fotógrafo 

de natureza.
Momento da vida para repetir? Rock In Rio 2019.
Alegria? Rir até perder o fôlego.
Tristeza? Momento de reflexão necessário.
Decepção? Nenhuma a ser destacada.
Receita contra o tédio? Ouvir podcast.
Tem saudades do quê? Da minha avó dona Cida.
Amizade é? Investimento.
Um(a) amigo(a) especial? São muitos! Procuro dar e rece-

ber o melhor do que cada um pode oferecer.
Palavra que riscaria do vocabulário? Meritocracia.
Ídolo? Emicida.
Frase? “Meu café já foi passado e futuro”.
Nota 10 para: a empatia.
Nota zero para: o racismo.
Um grande homem ou uma grande mulher? Martin Luther 

King Jr..
Planos para o futuro? Profissionalmente, busco me desen-

volver ainda mais no mercado digital. Pessoalmente, quero 
aproveitar mais a família e ter filhos.

Recado? Existem muito mais pessoas que desistiram do 
que pessoas fracassadas, por isso, não pare!

DE 18 A 24
DE SETEMBRO

N. SRA. APARECIDA (15)3282-6915

A S S I N E  E  A N U N C I E
(15)3282-5133

Barroso, Eudóxia de Barros, 
Guiomar Novaes, e foram re-
verenciadas por Villa-Lobos, 
Mário de Andrade, Oswald de 
Andrade, Guilherme de Almei-
da, Menotti Del Picchia e Da-
rius Milhaud. Porém, grande 
parte das músicas de Marcelo 
Tupinambá permanece desco-
nhecida do público em geral, 
também porque cantores e 
músicos não têm fácil acesso a 
suas partituras.

O descaso perante a obra 
de Marcelo Tupinambá, que 
parece ser histórico, foi rela-
tado primeiramente por Má-
rio de Andrade, em artigo da 
década de 1920 para a revista 
cultural Ariel e em seu famo-
so livro Uma Pequena História 
da Música. O pensador, que 
liderou uma geração de com-
positores comprometidos com 
o desenvolvimento de uma 
verdadeira música nacional, 
de Villa-Lobos, Camargo Guar-

nieri, Luciano Gallet e tantos 
outros, se referia à música de 
Marcelo Tupinambá como um 
dos mais sólidos pilares da 
cultura brasileira.

Vale destacar que Marcelo 
Tupinambá atuou desde sem-
pre para o reconhecimento e 
valorização da arte popular 
brasileira. Particularmente, 
preocupava-se com a músi-
ca regional, por exemplo: as 
modas e toadas do interior, 
com melodias simples e letras 
inspiradas em assuntos do 
cotidiano, eram recriadas em 
versão para voz e piano.

Morreu, em 4 de julho de 
1953, de derrame cerebral, 
aos 64 anos. A herma que os 
tieteenses ergueram em sua 
homenagem foi inaugurada 
em 27 de agosto de 1967. 
Além disso, 30 de maio foi 
instituído como o Dia de Mar-
celo Tupinambá, por meio de 
lei municipal.

A capela da Fazenda Galo de Ouro

Em fins de 1898, a família 
Grando, uma das mais nume-
rosas de Cerquilho, constitu-
ída na época por católicos e 
devotos de Nossa Senhora do 
Rosário, sentindo a necessi-
dade de um local apropriado 
para suas orações e preten-
dendo presentear a santa pro-
tetora, resolveu construir uma 
capela ao lado do extinto casa-
rão, onde era a sede da antiga 
fazenda Galo de Ouro, de pro-
priedade da família.

No início da Primavera de 
1900, essa capela já se encon-
trava praticamente concluída. 
Seu espaço era de 50 metros 
quadrados e comportava até 
70 pessoas sentadas. Inaugu-
rada em 7 de outubro daquele 
ano, data consagrada à Nossa 
Senhora do Rosário, ficou de-
nominada capela de Nossa Se-
nhora do Rosário. 

A imagem da santa foi ad-
quirida por Paulo Grando e 

Augusta Gava no Porto do Rio 
de Janeiro quando, vindos da 
Itália, pisavam pela primeira 
vez em solo brasileiro.

Devido às paredes da igre-
jinha terem sido construídas 
de taipas, em 1909, o local 
precisou de reforma e, então, 
recebeu paredes de tijolos. 
Ainda assim, manteve-se seu 
estilo original. Aos poucos, ali 
começaram a ser celebradas 
missas por padres e frades 
que por Cerquilho passavam 
com destino a Tietê. Segundo 
registros, os primeiros cele-
brantes de missas foram Frei 
Virgínio e padre Gregório. 

Com o crescimento de Cer-
quilho, em 1946, a Fazenda 
Galo de Ouro, que tinha 55 al-
queires e abrigava a capela, foi 
reduzida em uma grande chá-
cara, agora de propriedade de 
João Grando, filho de Affonso 
Grando e Maria Cattai, casa-
do com Ede Teresina Rossitti 

Grando. Mesmo com a divisão 
das terras, a capela continuou 
ali e, durante anos, em 7 de 
outubro, comemorou-se na-
quele espaço a Festa de Nossa 
Senhora do Rosário. 

Nas tardes de domingo, era 
hábito rezar o terço com parti-
cipação da família e de grande 
número de cerquilhenses. Em 
1950, ano do seu Cinquentená-
rio, a referida capela recebeu 
pintura e decoração especial e, 
em meio de uma infinidade de 
rosas coloridas, a família Gran-
do e fiéis comemoraram as Bo-
das de Ouro daquele sagrado 
espaço, com bênçãos do padre 
Oscar do Amaral.

Tempos depois, já sem 
atividades, a capela foi restau-
rada por Américo Pilon e sua 
esposa Joana Grando Pilon. 
Na ocasião, as características 
originais foram mantidas, per-
manecendo o mesmo forro de 
largas madeiras e a mesma 

porta. Só recebeu novo piso 
em formato de cerâmica, sen-
do reinaugurada em 8 de julho 
de 1979, com missa celebrada 
pelo padre Júlio Prestes Holtz, 
na presença de relevante nú-
mero de pessoas.

João Grando, filho de Af-
fonso Grando e Maria Cattai e 
casado com Ede Teresina Ros-
sitti Grando, teve 12 irmãos: 
Carlos, Antonio (Tone), Do-
mingos (Mingo), Augusta, Te-
reza, Vírginia, Paulina, Joana, 
Catarina, Inês, Maria de Lour-
des (Dude) e Matilde.

Estamos em 2021 e, passa-
dos 121 anos, a capela de Nos-
sa Senhora do Rosário ainda 
existe e fica ao lado da parte 
remanescente do extinto casa-
rão da Fazenda Galo de Ouro, 
cuja entrada atual encontra-se 
na rua Espírito Santo. Local 
está sob os cuidados da Maria 
Lúcia Grando Rodrigues, filha 
de João Grando.

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam) e Damana Rodrigues

ESPAÇO ABERTO

Afinal, uma marca sua era 
estar sempre no comando das 
procissões religiosas do muni-
cípio de Tietê.

Vale lembrar que, no bair-
ro Terra Nova, em Tietê, seu 
nome é emprestado a uma 
Escola Municipal de Educação 

Básica (Emeb), que dispõe de 
cinco salas de aula, sala de In-
formática, espaço para biblio-
teca, cozinha, secretaria, al-
moxarifado, sala da Diretoria, 
pátio e acesso às salas total-
mente coberto, sendo 853m² 
de construção.
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Prossegue a programação em 
homenagem a São Benedito

EM TIETÊ

Em Tietê é costume e tra-
dição celebrar São Benedito 
sempre no último domingo do 
mês de setembro. Nesta data, 
as tradições que norteiam a 
memória de São Benedito per-
tencem ao calendário religioso 
e cultural da cidade. 

Diferentemente neste ano, 
devido à pandemia da co-
vid-19, algumas adaptações 
foram realizadas para que 
a programação pudesse ser 
mantida pela Paróquia Santís-
sima Trindade, por meio da 
Comissão da Capela de São Be-
nedito e dos festeiros.

Ontem, 16 de setembro, às 
15 horas, na capela do santo, 
começou a programação reli-
giosa com novena, que segue 
diariamente até 24 de setem-
bro, sempre no mesmo horá-
rio. Neste período, ocorrerão 
bênçãos do Santíssimo, dos 
objetos, da água, dos jovens, 
pelas almas, do sal, da saúde, 
das chaves e das famílias, além 
de oferta de milho, macarrão, 
feijão, arroz, massa de tomate, 
café, óleo, vinagre e açúcar.  

Vale informar que no sába-
do, 25 de setembro, às 15 ho-
ras, haverá bênção das crian-
ças e, logo em seguida, às 19 
horas, levantamento do mas-
tro e missa solene.

Já no domingo, 26 de se-
tembro, às 7 horas, ocorrerá 
missa carreata com o andor 

de São Benedito e da Relíquia 
pelas ruas da cidade de Tietê.

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

COVID-19

Na data de hoje, a imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê, em dois horários: das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

Vacinação em Tietê tem atendimento nesta sexta
Divulgação

Seguindo o cronograma de 
imunização contra a covid-19, 
a Secretaria Municipal de Saú-
de e Medicina Preventiva de 
Tietê anunciou que hoje, 17 
de setembro, a vacinação aten-
derá o público com a segunda 
dose da AstraZeneca, além 
dos que estão com a imuniza-
ção em atraso e dos agenda-
dos para os dias 16 e 17.

Quanto ao horário, das 8 
às 12 horas serão atendidos os 
nascidos entre janeiro a junho 
e, das 13 às 16 horas, os nas-
cidos entre julho e dezembro.

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

Em Cerquilho, nesta sexta, 
17 de setembro, das 7h30 às 
11h30, a Secretaria Municipal 
de Saúde imunizará com a ter-
ceira dose os idosos com 85 
anos ou mais, que tomaram 
a segunda dose em fevereiro 
ou março, além de gestantes 
e puérperas com a primeira e 
segunda doses.

Os novos locais de vaci-
nação são os seguintes: UBSF 
Centro; UBSF Di Nápoli; e UBSF 
Parque Alvorada.

Já a Prefeitura de Jumirim, 
até o fechamento desta edição, 
não havia divulgado o crono-
grama de vacinação da próxi-
ma semana.

VACINÔMETRO - Tietê, 
Cerquilho, Laranjal Paulista e 
Jumirim seguem na imuniza-
ção contra a covid-19. Até on-
tem, 16 de setembro, soman-

do todo o público-alvo, em 
Tietê já tinham sido aplicadas 
52.250 doses; em Cerquilho, 
o número era de 62.732 vaci-
nados; em Laranjal Paulista, 
38.069; e, em Jumirim, soma-
vam 4.301 imunizados. 

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

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

do de São Paulo.
Esta primeira fase é focada 

na imunização de quem tem 
60 anos ou mais e que tomou 
a segunda dose há mais de seis 
meses, ou seja, em fevereiro e 
março. Além disso, serão imu-
nizados imunossuprimidos, a 
partir de 18 anos. 

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

Posteriormente, as do-
ses estarão disponíveis para 
os que têm de 80 a 84 anos. 
Também estão inclusos neste 
período os adultos imunossu-
primidos, como pacientes em 

tratamento de hemodiálise, 
quimioterapia, Aids, trans-
plantados, entre outras pesso-
as em alto grau de imunossu-
pressão.

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

A partir de 27 de setembro 
até 3 de outubro, serão con-
templadas as pessoas na faixa 
de 70 a 79 anos. Concluindo 
esta fase, ainda em outubro, 
serão alcançados os idosos de 
60 a 69 anos.

BOLETINS - Novos núme-
ros relacionados à covid-19 
foram divulgados pelas Se-
cretarias de Saúde de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista. Até ontem, 16 de se-
tembro, Tietê registrava 4.070 
casos confirmados, sendo 
3.937 curados e 18 em recupe-
ração, além de 114 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava 
até esta quinta, 16 de setem-
bro, 6.564 casos confirmados, 
6.266 curados e 141 em recu-
peração. O número de mortes 
era de 157 óbitos.

Em Jumirim, até ontem, 16 
de setembro, os casos confir-
mados de covid-19 somavam 
598 pessoas positivadas, ten-
do 590 curadas, três pessoas 
em isolamento e oito óbitos.

Já a cidade de Laranjal Pau-
lista registrava até quarta, 15 
de setembro, 5.421 casos con-
firmados, com 5.206 pacientes 
curados, 100 em recuperação 
e 115 óbitos.

Tietê já aplicou 52.250 doses 
até ontem, 16 de setembro

PROMOÇÃO DA
PRIMAVERIL

Todos os espumantes, vinhos brancos, 
vinhos rosés e os frios com desconto de até 

Ações da Campanha do Setembro Amarelo 
ocorrem neste sábado

Para aumentar a cons-
cientização sobre um tema 
tão importante, que é a pre-
venção ao suicídio, a Facul-
dade Cerquilho (FAC) orga-
niza um dia de atividades 
voltadas para a saúde men-
tal. 

Amanhã, 18 de setembro, 
das 9 às 11h30, seguindo 
todos os protocolos de se-
gurança sanitária, na FAC, 
ocorrerá o projeto “Guarda 
Chuva Amarelo: acolhimento 
e empatia na valorização da 
vida”, elaborado pelos acadê-
micos de Psicologia e Enfer-
magem.

Na ocasião, serão ofereci-
das oficinas com atividades 
corporais, autoconhecimen-

to, autoestima, comunicação 
interpessoal e cuidados com 
a saúde física, visando um 
bem-estar integral. 

O projeto faz parte das 
ações do PsicoFAC “Psicolo-
gia, saúde mental e comuni-
dade”, que realiza ações de 
cuidado em saúde mental o 
ano todo. Tais ações serão 
abertas ao público em geral.

Vale constar que o 188 é 
o telefone do Centro de Va-
lorização da Vida e recebe 
ligações gratuitas 24 horas.

DivulgaçãoDivulgação

Os graduandos de Enfer-
magem da Faculdade Cerqui-
lho (FAC) foram recebidos no 
Centro de Saúde “Braziliano 
Poggi”, em Jumirim, na quinta,  
9 de setembro, para conhecer 
os projetos e programas ofe-
recidos à comunidade. Após 
este período de isolamento 
social causado pela pandemia, 
os alunos puderam vivenciar 
uma tarde especial, onde a en-
fermeira Tábata Rodrigues e a 
secretária de Saúde, Elizabeth 
dos Anjos Bueno, apresenta-
ram a unidade, os programas, 
a equipe e todo o trabalho vol-
tado à saúde, coordenado pelo 
município. 

Os alunos ficaram encan-
tados com a acolhida e com 

todo cuidado desenvolvido 
pela equipe na manutenção 
da saúde dos assistidos. Real-
mente, para a FAC apresentar 
aos futuros enfermeiros uma 

unidade planejada, organiza-
da e com a clara missão de al-
cançar a qualidade na saúde e 
a sua resolutividade, de fato, é 
uma experiência importante.

Graduandos de Enfermagem fazem visita 
técnica ao Centro de Saúde de Jumirim

16%. Só escolher o melhor e se deliciar. 
Confira as condições. Aproveite.

Você merece Vino di Vita.

Divulgação
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Alessandra Botini brinda 
nova idade nesta sexta, 

17 de setembro, e recebe 
o carinho do marido 

Carlinhos e da família

André Zanardo Siqueira 
será festejado pela 
namorada Luciana e 

pelos familiares nesta 
sexta, 17 de setembro

Bianca Teixeira Morelli 
aniversaria hoje, dia 17, 
ao lado dos pais Nelma e 
Paulo, do irmão Gabriel 
e do namorado Junior

Danilo Arruda muda de 
idade nesta sexta, 17 

de setembro, e brinda a 
data com os pais Cleusa 

e João e os amigos

Everthon Marcos Freitas 
recebe o carinho da 

esposa Rose, do filho 
Junior e familiares nesta 
sexta, 17 de setembro

Gustavo Marcuz fica 
mais velho nesta sexta, 
dia 17, na companhia da 
esposa Claris e dos filhos 

Heloísa e Heitor

José Vieira Pescarini faz 
aniversário na sexta, 17, 

junto dos pais Rosana 
e João e dos irmãos 

Gabriel, Lucas e Miguel

Karina Martelini rasga 
folhinha nesta sexta, 17 
de setembro, ao lado da 
filha Giovanna, dos pais 

e de toda a família

Luiz Otávio, filho de Luiz 
Alfredo e Raquel e irmão 

de Pedro Henrique e 
Maria Luíza, completa 
nove anos hoje, dia 17

Marcio Andrade Junior 
muda de idade nesta 

sexta, 17 de setembro, 
na companhia da mãe 

Laisa Gava e familiares

A esposa Débora, o filho 
Heitor e toda a família 

parabenizam Mario 
Gaiotto Marceri nesta 
sexta, 17 de setembro

Rosiane Ferreira de Lima 
celebra mais um ano de 
vida nesta sexta, 17, ao 
lado do marido Antonio 

e do filho Cristiano

Bolo de hoje, dia 17, será 
para Vanessa Lopes, que 

receberá o carinho do 
marido Rogério, da filha 
Giovanna e da família

Amanda Souza 
aniversaria amanhã, 

18 de setembro, ao lado 
do namorado Otávio 

Mazzi e dos familiares

Ana Lara Fragnani faz 
sete anos amanhã, 18 de 
setembro, junto dos pais 

Daniela e Ewerton 
e da irmã Ana Maria

Celso Amorim será 
festejado pelo filho 

Glauber, por familiares
e amigos neste sábado, 

18 de setembro

Gabriela Sutillo troca de 
idade amanhã, dia 18, ao 
lado do marido Rodrigo, 

dos pais Adriana e Sérgio 
e da irmã Valentina

Os pais Goreti e Vicente 
e a irmã Rafaela 

parabenizam Giovana 
Gardenal Pissinato neste 
sábado, 18 de setembro

Jenualdo Inocêncio da 
Silva (Jenu) receberá 

os parabéns da esposa 
Daiani e do filho Arthur 

neste sábado, dia 18

Maria Luíza faz quatro 
anos amanhã, dia 18, 

junto dos pais Raquel e 
Luiz Alfredo e dos irmãos 

Pedro e Luiz Otávio

Roberto Modanesi será 
festejado pela esposa 
Catarina, pelos filhos, 
pelos netos e família 
neste sábado, dia 18

Stella Piloto brinda nova 
idade neste sábado, 18, 
na companhia do marido 

Fernando e dos filhos 
Sophia e Matheus

Antonio Celso Sabadin 
Filho festeja mais um 
ano de vida ao lado da 

esposa Tatiane e do filho 
neste domingo, dia 19

Ana Cristina Macedo
assopra velinhas neste

domingo, 19 de setembro, 
na companhia do marido 

Vicente e familiares

Benedito Luiz Silva 
receberá as felicitações 

da esposa Flor, dos filhos 
Renan e Taís e da netinha 

neste domingo, dia 19

Débora Souza rasga 
folhinha neste domingo, 
19 de setembro, junto do 
marido Fabio Casagrande 

e de toda a família

Etelvina Florentino de 
Oliveira comemora 
aniversário neste 

domingo, 19 de setembro. 
Receba os parabéns!

O marido Cleber e os 
filhos Gustavo e Beatriz 
cumprimentam Giselle 
Oliveira Stefani pelo 

níver no domingo, dia 19

Jurema Conceição de 
Almeida celebra mais 
um ano de vida com 

os familiares e amigos 
neste domingo, dia 19

Karina Assumpção muda 
de idade domingo, 19 de 
setembro, na companhia 
dos pais Tião e Roseli, do 
noivo Victor e da família

Dr. Paulo Banov celebra 
aniversário com a esposa 

Fernanda e os filhos 
Rafael e Giovana neste 

domingo, 19 de setembro

Manuela Martelini Malta 
completa 14 anos neste 
domingo, dia 19, ao lado 

dos pais Fernanda e 
Paulo e da irmã Marina

O bolo deste domingo, 
19 de setembro, será 

para Maria Selma 
Marcon, que recebe o 
carinho dos familiares

A namorada Mirna 
Paladini e toda a família 

parabenizam Rubens 
Orsolini Nicolosi neste 

domingo, 19 de setembro

Sérgio Ribeiro muda de 
idade neste domingo, 

dia 19, junto da esposa 
Andreia, do filho Mateo 

e da enteada Luana

Sidnei Paladini rasga 
folhinha neste domingo, 
19 de setembro, ao lado 
da mãe Berta, da esposa 

Juliana e familiares



Os parabéns deste 
domingo, dia 19, serão 
para a Irmã Silvia Maria 
Penteado de Souza, da 
entidade Casa de Maria

Vinicius Galvão de França 
festeja mais um ano de 

vida neste domingo,
19 de setembro. Receba 

os cumprimentos!

Os familiares e amigos 
enviam os parabéns para 
Aline Monteiro, que faz 
aniversário na segunda, 

20 de setembro

Bruna Carolina Cattai 
aniversaria na segunda, 

20 de setembro, na 
companhia do marido 

Kelvin e da família

Cacilda Maria Sacon 
rasga folhinha na 
segunda, dia 20, e 

recebe o carinho dos 
familiares e amigos

Darlenne Sebastiani 
comemora nova idade 

na segunda, 20 de 
setembro, junto do filho 
João e de toda a família

Vera De Nadai muda de 
idade na segunda, 20 
de setembro, e recebe 
os cumprimentos dos 
familiares e amigos

Clayton Canatelli 
comemora aniversário na 

terça, 21 de setembro, 
junto da esposa Juliana 

e de toda a família

Damaris Moraes Almeida 
assopra velinhas na 

terça, dia 21, ao lado 
do marido Usiel, dos 

filhos e familiares

O cantor Fernando Lima 
comemora aniversário na 

terça, 21 de setembro, 
e recebe o carinho da 
família e dos amigos

Guilherme Murata 
completa 10 anos na 

terça, 21 de setembro, 
na companhia de toda a 

família e dos amigos

Os pais Simone e 
Evandro, o irmão Vinicius 

e familiares felicitam 
Lucas Tavares Machado 

na terça, dia 21

Lucas Uliana Pogi 
comemora 13 anos na 
quarta, dia 22, ao lado 
dos pais, do irmão, dos 
avós e dos familiares

Maria Luiza Bellucci 
Marcuz celebra mais um 
ano de vida na quarta, 

dia 22, junto do marido, 
dos filhos e dos netos

Os familiares e os 
amigos enviam as 

felicitações para Maria 
Gomes na próxima 

quarta, 22 de setembro

Rodrigo da Silveira 
assopra velinhas na 

quarta, 22 de setembro, 
na companhia dos pais, 
da irmã e do sobrinho

O marido Marcos e os 
filhos Vitor, Miguel, 
Mariana e Manuela 

cumprimentam Roberta 
Mateus na quarta, dia 22

Toninho Paladini rasga 
folhinha na quarta, 22 de 
setembro, e vai receber 
os cumprimentos dos 
familiares e amigos

Cláudia Zamuner Volpe 
brinda nova idade na 

quinta, 23 de setembro, 
com o marido André, a 
filha Luísa e a família

Bolo da quinta, dia 23, 
será para César Módollo, 

que fará aniversário 
junto da esposa Tati, da 
filha Maria e familiares

João Paulo Brunheroto 
Bet celebra mais um ano 

de vida na quinta, 23, 
na companhia da esposa 

Marina e da família

A namorada Bruna, os 
familiares e os amigos 

parabenizam João Paulo 
Uliana Ghiraldi na quinta, 

23 de setembro

A família e os amigos 
enviam os cumprimentos 

para Juliana Fidelis na 
próxima quinta, 
23 de setembro

Os amigos Dief Gomes e 
Edipo Bueno e familiares 

parabenizam Flavia 
Paiva por mais um ano 

na segunda, dia 20

Luís Fernando Cestarioli 
(Du) assopra velinhas na 
segunda, dia 20, ao lado 

da namorada, da mãe 
e de toda a família

Lurdinha Tessin será 
festejada pelo marido 

Adriano, pela filha 
Bruna e pelos amigos na 
próxima segunda, dia 20

Maíra Pilon Posses 
brinda mais um ano de 

vida na segunda, dia 20, 
com o marido Danilo, os 
familiares e os amigos

Neto Bordenale rasga 
folhinha na segunda, 
20 de setembro, na 
companhia do pai 

Moacir e da família

Patrícia Leziér Cancian 
celebra aniversário na 
terça, dia 21, junto do 

marido Rude e das filhas 
Marina e Sofia

Danieli Sbompato 
assopra velinhas na 

quarta, 22 de setembro, 
e festeja a data com a 

mãe Diva e amigas

Francisco Biscaro Filho 
(Toco) receberá o 

carinho da esposa, dos 
filhos e da família na 

quarta, 22 de setembro

Isabela Mouro será 
festejada pelos pais Rose 
e Odair, pelo irmão Bruno 
e pelo namorado Rodrigo 

Boni na quarta, dia 22

Os pais Thalita e Lucas e 
familiares parabenizam 

João Gabriel Gabilan 
pelos seis anos na 

quarta, 22 de setembro

Lorena Roma Pakes, 
filha de Juliano Pakes 
e Tatiana Roma Pakes, 
completa dois anos na 
quarta, 22 de setembro

Brinde da quarta, 22 
de setembro, será para 

Luciene Luvizotto David, 
que celebra a data com 
os familiares e amigos

Pedro Paludeto Pasin 
troca de idade na terça, 
dia 21, e brinda a data 
com a esposa Elisa, os 
filhos e os familiares

Rose Freitas vai ganhar 
beijos e abraços do 

marido Everthon, do filho 
Junior e da família na 
terça, 21 de setembro

Araci Dordetti festeja 
mais um ano de vida 
na quarta, dia 22, na 

companhia do marido, 
das filhas e dos netos

Bolo da quarta, dia 22, 
será para Arthur 

Meneguim da Silva, que 
aniversaria ao lado dos 

pais Jenu e Daiani

Célia Regina Scudeler 
comemora aniversário na 
quarta, 22 de setembro, 
junto dos familiares e 

dos amigos

Cristiane Martin brinda 
nova idade na quarta, 
22 de setembro, com o 
marido Cláudio, o filho 

Giovanni e a família

ANIVERSARIANTES
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Ulysses D’Amore Junior 
celebra aniversário 
na segunda, dia 20, 

junto da esposa 
Valdirene e amigos
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Mayane Braga rasga 
folhinha na quinta, 

dia 23, e comemora a 
data com o marido Felipe 

e o filho Leonardo

Regiani Marson recebe 
o carinho da mãe Maria, 

da irmã Graziele e do 
namorado Wellington na 
quinta, 23 de setembro

O marido Renato, o 
filho Guilherme e a 

família felicitam Roberta 
Kumakawa na quinta, 

23 de setembro

Thaís Brunheroto Falcão 
celebra nova idade na 
quinta, dia 23, com a 
filha Ana Carolina, os 
pais e os familiares

O marido e a família 
cumprimentam Zaida 

Sbompato Scudeller pelo 
aniversário na quinta, 

23 de setembro

ANIVERSARIANTES

BODAS

Rodrigo e Natália Juliana e Luciano Elaine e Eduardo Alexandre e Juliana

Jairo e Ana Cris e Paulo Henrique Swellen e Douglas Rodrigo e Daniela

Eduardo e
Anna Paula

Zé Antonio e 
Adriana

Mateus e 
Danielle

Celina e
André

Plínio e
Camila

Rafael e
Mariane

Fábio e
Rita

Carlos e
Iandra

Rude e
Patrícia

Marcelo e 
Simone

Em Tietê, Rodrigo Pissinato e Natália Ta-
mer Schincariol completarão 10 anos de amor 
e cumplicidade nesta sexta, 17 de setembro, e 
festejarão a data com pais Luiz, Cleusa e Cecília 
e família. O jornal Nossa Folha parabeniza o ca-
sal pelas Bodas de Esmeralda!

Em Tietê, Juliana Basso Bertola Polastri e 
Luciano Muniz Polastri brindarão cinco anos de 
casados nesta sexta, 17 de setembro, junto da 
filha Lavínia e familiares. 

O jornal Nossa Folha envia os cumprimen-
tos ao casal pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Cerquilho, Elaine Nilio e Eduardo Busi-
nari celebrarão cinco anos de união nesta sexta, 
17 de setembro, ao lado da filha Maria Eduarda, 
dos pais e da família. 

O jornal Nossa Folha felicita o casal pelas 
Bodas de Topázio Imperial!

Em Tietê, Juliana Pasquotto e Alexandre Ma-
zzer Antoniale festejarão 17 anos de matrimô-
nio neste sábado, 18 de setembro, na compa-
nhia dos filhos Antonella e Luigi.

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

Em Cerquilho, Jairo Pakes e Ana Maria Pe-
legrini Pakes completarão 45 anos de amor e 
cumplicidade neste sábado, 18 de setembro, ao 
lado dos filhos Alan, Juliano e Jairo, da netinha 
Lorena e família. O Nossa Folha parabeniza o 
casal pelas Bodas de Turmalina Paraíba!

Em Tietê, Cristiane Paschoal e Paulo Henri-
que Vidotto Cestarioli brindarão seis anos de 
casados neste sábado, 18 de setembro, junto da 
família e dos amigos.

O jornal Nossa Folha envia os cumprimen-
tos ao casal pelas Bodas de Peridoto!

Em Cerquilho, Swellen Garcia e Douglas Ma-
rafanti celebrarão 11 anos de união neste sába-
do, 18 de setembro, ao lado dos familiares e dos 
amigos. 

O pessoal do jornal Nossa Folha felicita o 
casal pelas Bodas de Almandina!

Em Tietê, Rodrigo Modanesi e Daniela Caro-
lina de Lucca festejarão 11 anos de matrimônio 
neste sábado, 18 de setembro, na companhia da 
filha Mariane e dos familiares.

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

Em Cerquilho, Eduardo Cons-
tantino (Du) e Anna Paula Senicato 
completarão seis anos de amor e 
cumplicidade neste domingo, 19 de 
setembro, junto do filho Paulo Henri-
que e família. O Nossa Folha parabe-
niza o casal pelas Bodas de Peridoto!

Em Tietê, José Antonio Rosa da 
Silva e Adriana Helena Rodrigues 
brindarão 35 anos de casados neste 
domingo, 19 de setembro, junto dos 
filhos Roberto e Gabriela e familiares. 
O Nossa Folha envia os cumprimen-
tos ao casal pelas Bodas de Safira!

Em Tietê, Mateus Angeli e Danielle 
Thaise Moterani celebrarão seis anos 
de união neste domingo, 19 de setem-
bro, ao lado do filho Miguel Benício 
e família. O pessoal do jornal Nossa 
Folha felicita o casal pelas Bodas de 
Peridoto!

Em Tietê, Celina Fernandez e An-
dré Brizotti Zamunér festejarão seis 
anos de matrimônio na segunda, 20 
de setembro, na companhia do filho 
Arthur e familiares. Recebam do jor-
nal Nossa Folha os parabéns pelas 
Bodas de Peridoto!

Em São Paulo, Plínio Rodrigues de 
Moraes Filho (Plininho) e Camila Pa-
vão Chabar comemorarão o segundo 
aniversário de casamento na terça, 21 
de setembro. A família e os amigos 
do Nossa Folha enviam os parabéns 
pelas Bodas de Topázio Azul!

Em Cerquilho, Rafael de Oliveira 
Rosa e Mariane Módolo Denardi com-
pletarão dois anos de amor e cum-
plicidade na terça, 21 de setembro, 
junto dos familiares. O jornal Nossa 
Folha parabeniza o casal pelas Bodas 
de Topázio Azul!

Em Tietê, Fábio Siqueira e Rita de 
Cássia Anacleto Siqueira brindarão 
20 anos de casados na quarta, 22 de 
setembro, junto dos filhos Júlia e Pe-
dro e familiares. O jornal Nossa Fo-
lha envia os cumprimentos ao casal 
pelas Bodas de Diamante Colorido!

Em Jumirim, Carlos Eduardo Fau-
lin e Iandra Schiavi Faulin celebrarão 
14 anos de união na quarta, 22 de se-
tembro, ao lado dos filhos Luís Anto-
nio e João Pedro. O pessoal do jornal 
Nossa Folha felicita o casal pelas Bo-
das de Quartzo Rosa!

Em Tietê, Rude Cancian e Patrícia 
Leziér Cancian festejarão nove anos 
de matrimônio na quarta, 22 de se-
tembro, na companhia das filhas Ma-
rina e Sofia.

 Recebam do Nossa Folha os pa-
rabéns pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Tietê, Marcelo Gonelli e Simo-
ne Correia brindarão três anos de ca-
samento na quarta, 22 de setembro, 
na companhia dos familiares. 

Os amigos do jornal Nossa Folha 
enviam os parabéns pelas Bodas de  
de Green Gold!

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Kátia Bertola assopra 
velinhas na quinta, 

dia 23, junto do marido 
Carlinhos e dos filhos 

Eduardo e Rafael
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Jéssica e Diego

Simone e Manoel

São Judas TadeuCircuito Sesc

CASAMENTO

CHÁ REVELAÇÃO 20 ANOSTEATRO

Jéssica Rodrigues Lima e Diego de Oliveira Conceição reuni-
ram os filhos Bryan, Shevchenko e Mirella e família para fazerem 
o Chá Revelação do próximo bebê do casal.

Cerimônia ocorreu no domingo, 12 de setembro, na Associa-
ção Esportiva São José, em Cerquilho, com decoração da Valenti-
ne Decorações e cobertura fotográfica de Thiago Barros.

Simone dos Santos Sochetto e Manoel Lucas da Silva Sochetto 
casaram-se no sábado, 11 de setembro, no Cartório de Registro 
Civil de Tietê. Os noivos recepcionaram a família na Chácara do 
Oswaldo Bettio, com cardápio preparado pelo Sérgio churras-
queiro, decoração de Daniela Siqueira e cerimonial de Estefani 
Ferreira Rosendo. A noiva foi produzida pela Andreia Foresto. A 
cobertura fotográfica ficou a cargo de Thiago Barros.

O Sesc promove o Circuito Sesc de Artes 2021 em novo for-
mato: o de Praças Digitais, para que o público possa aproveitar 
shows, espetáculos, bate-papos, cursos, oficinas e muito mais em 
diferentes redes sociais e plataformas (tudo online e gratuito). 
São mais de 250 programações nas redes digitais do Sesc São 
Paulo.

Convidado a fazer parte do evento, o grupo teatral tieteense 
Cia. Palavra de Arte apresentará o Teatro Ambulante “Cornélio 
Pires”, que entrelaça a vida e a obra do escritor, folclorista e hu-
morista. Na peça, apresentada em forma de vídeos curtos (entre 
13 e 17 de setembro), Cornélio Pires decide voltar “do além” para 
passear entre nós, mas ao chegar é surpreendido com persona-
gens de seus causos e parentes que resolveram segui-lo durante 
a viagem. Trata-se de um encontro que promove as prosas mais 
hilárias e inusitadas.

Inspirada na entrevista de Cornélio Pires ao jornalista e es-
critor José Benedito Silveira Peixoto, da Revista “Vamos Ler” de 
1940 - 1º Volume de “Falam os Escritores”, a peça tem base na 
vasta obra do ilustre tieteense e como principais referências os 
famosos livros: Musa Caipira - As estrambóticas aventuras de Jo-
aquim Bentinho (o Queima-Campo), Patacoadas e Conversas ao 
Pé do Fogo.

Integram a Cia. Palavra de Arte os atores André Kristen, Djev 
Prado, Helena Andrade, Luiz Xavier, Mário Fernando Silva e Bru-
no Sarom. O roteiro é de Joice Monteiro e a direção geral de Sofia 
Morás, que também atuam como atrizes do espetáculo. A ficha 
técnica conta ainda com Alan Vitor Ernesto (gravação), Andrea 
Foresto (maquiagem) e Diego Mantuaneli (iluminação).

A programação segue até 19 de setembro, contando com ar-
tistas à frente de atividades das artes visuais, circo, cinema, dan-
ça, música, teatro, literatura, tecnologias além de conteúdo sobre 
história e memória local, gastronomia e turismo.  

Tudo pode ser acompanhado através do site oficial (https://
circuito.sescsp.org.br/) e também pelas redes sociais (facebook.
com.br/sesc e instagram). Também pode ser acessado no Youtu-
be e, se você perdeu,  os vídeos seguem disponíveis no canal para 
acessar quando e onde quiser.

Thiago Barros Produções Fotos divulgaçãoDivulgação

Thiago Barros Produções

Na manhã do domingo, 12 de setembro, em Tietê, missa no 
bairro Jardim da Serra rendeu graças pelo aniversário de 20 anos 
da Conferência São Judas Tadeu. A missa foi celebrada nas cin-
co intenções da Sociedade de São Vicente de Paulo. Na ocasião, 
a comunidade reconheceu o enorme trabalho em benefício das 
famílias carentes realizado ao longo desses 20 anos.

O padre Santo Cândido, junto da comunidade, ouviu o breve 
relato feito pelo confrade Valdemir Colodeto, que prestou conta 
do trabalho realizado, mesmo em meio à pandemia e com todas 
as dificuldades recentes. 

Nos 20 anos da conferência foram assistidas 146 famílias di-
ferentes, com 584 membros. Os vicentinos ajudam com a doação 
de alimentos, roupas, móveis, remédios, materiais escolares e ou-
tros, além do apoio espiritual e humano.

De acordo com levantamento, de setembro de 2020 a agosto 
de 2021, 157 cestas básicas foram entregues para 25 famílias 
diferentes, somando 78 membros.

Reunião de fundação da conferência
realizada em 2 de setembro de 2001

Padre Santo Cândido esteve nos 20 anos da 
Conferência São Judas Tadeu

Em companhia da Cia. Palavra de Arte, 
Bruno Sarom interpretará Cornélio Pires


