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FATO DA SEMANA - No sábado, 12 de junho, Mônica Zanetti dos Santos e seu marido localizaram 
um filhote de tamanduá-bandeira no bairro Taquaral, em Cerquilho. Após contato com o Centro de 
Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS), em São Paulo, a fêmea, chamada de Beli-
nha, foi entregue para a médica-veterinária Vanessa Olivares.                                               Página 3

Fotos Prefeitura e Câmara de Tietê
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MEMÓRIAS VACINAÇÃO CASO FULVIO

Acaba de ser lançado “Édie 
Honório - histórias e causos 
de uma lenda do futebol tiete-
ense” que traz, ao longo de 50 
páginas, fotos e as melhores 
histórias da vida do esportis-
ta retratado.
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Por meio do Decreto 
6.969/2021, que dispõe sobre 
adoção de medidas para con-
ter o enfrentamento da pande-
mia decorrente da covid-19 em 
Tietê, na quarta, 16 de junho, o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
decretou que está suspenso 
o atendimento presencial em 
toda atividade no âmbito do 

município, de 17 a 24 de ju-
nho, das 20 às 5 horas.

Estão excluídas destas de-
terminações, as atividades in-
dustriais, farmácias, postos de 
combustível e serviços de saú-
de de urgência e emergência, 
inclusive clínicas veterinárias.

De acordo com o decreto, 
em Tietê, após o horário das 

20 horas, as lanchonetes, res-
taurantes e similares só pode-
rão funcionar até às 2 horas 
pelo sistema delivery. Ficando 
permitida a abertura do co-
mércio, com atendimento pre-
sencial entre às 6 e 20 horas, 
com limitação de ocupação de 
30% da capacidade
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Na sessão ordinária da ter-
ça, 15 de junho, na Câmara de 
Tietê, os vereadores cobraram 
mais agilidade da Prefeitura na 
aplicação das vacinas contra a 
covid-19. Na data, a pandemia 
foi novamente assunto.
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Em Cerquilho, por seis vo-
tos a favor, quatro contrários 
e uma abstenção, foi alterada 
a data final para entrega do 
relatório acerca da denúncia 
contra o vereador Fúlvio do 
Amaral (PSDB).
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Decreto reduz 
funcionamento 
de comércio

Divulgação
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Bicadinhas da semana 

Espelho da vida!

PARA ENCERRAR

Não adianta os livros de autoajuda que ensinam como alcan-
çar a tão almejada felicidade se o segredo está mesmo no amor 
e no carinho do ambiente familiar. Entre as grandes preocupa-
ções da nossa atualidade, estão a violência e o aumento assus-
tador do consumo e tráfico de entorpecentes, principalmente 
entre a população jovem. Acontece que a maioria da população 
pensa que esses atos ocorrem devido à miséria, à marginaliza-
ção a que estão sujeitas as pessoas que não possuem recursos 
financeiros ou à falta de orientação ou cultura. 

Hoje, sabemos que, entre a maioria dos indivíduos, também 
se encontram pessoas das classes média e alta, sejam adoles-
centes e/ou jovens que, muitas vezes, tiveram a oportunida-
de de frequentar ótimas escolas e, atualmente, possuem conta 
bancária, cartão de crédito e carro do ano, mas, ainda assim, 
desconhecem o aconchego de um lar e não entendem o real 
sentido das palavras amor e carinho. 

Há um consenso entre os especialistas no assunto em apon-
tar como responsável uma crise que abala a instituição familiar. 
Estes revelam, ainda, que jovens desorientados, sem responsa-
bilidade alguma, sem qualquer diálogo pertinente com os pais, 
sem noção clara do certo e do errado e sem o calor familiar são 
candidatos fáceis à violência urbana. 

É fato que a sociedade atual reconhece essa realidade, en-
quanto os profissionais de Saúde estudam o tema, a imprensa 
divulga as estatísticas e a vida continua. Assim, só os pais, que 
um dia se uniram pelo casamento com a intenção de educar os 
filhos e que passam por situações difíceis com eles, sabem des-
sa infelicidade e fragilidade! Esses jovens, sem responsabilidade 
e que procuram a felicidade no lugar errado, tornam seus dias 
uma perigosa rotina.

Por outro lado, a solução para combater este aumento de 
infelicidade não se encontra em manual algum, mas sim den-
tro da própria família. Os pais que, hoje, enfrentam momentos 
como esses, de incerteza e tristeza, sabem que não é tarefa fá-
cil encontrar o ponto de equilíbrio e de harmonia entre a vida 
profissional e a vida familiar, entre o peso e a responsabilida-
de compartilhados pelo casal para educar os filhos e rodeá-los 
de carinho e a necessidade de responder com competência às 
exigências do mercado e do trabalho profissional. Imaginamos, 
ainda, que isso não é fácil, mas todos sabem que é possível. 

Portanto, a felicidade de um pai e de uma mãe está intima-
mente ligada à dos seus filhos. Logo, é condição indispensável 
para eles sentirem-se queridos, amados e escutados. Não há fe-
licidade parcial, solitária ou egoísta! É na família, no espelho dos 
pais, que os filhos aprenderão os valores e os comportamentos 
necessários para a vida em sociedade. Mas, lembre-se: o homem 
é um ser em formação, não vem pronto. Seu desenvolvimento 
exige a contribuição dos demais, e a principal estrutura básica 
de apoio é a unidade familiar, na qual cada um encontra o es-
paço adequado para seu aprimoramento. Por meio dessa dedi-
cação integral, o ser humano desenvolve a si mesmo e aos que 
convivem com ele. Este é um empurrão poderoso na direção da 
construção de pessoas completas. Concorda?

“Da vida não queira muito. Queira apenas saber que tentou 
tudo que queria, teve tudo o que pode, amou tudo o que valia 
e perdeu apenas o que, no fundo, nunca foi seu” - autor desco-
nhecido.

LULUZINHAS As borboletas do jardim contaram que o Clu-
be das Luluzinhas, comandado por Carmen Rose e Célia Car-
niel, tem aproveitado os melhores roteiros da agência de via-
gens LaTosta Tour. O último destino foi conhecer as melhores 
vinícolas de Minas Gerais com almoço degustação em Poços de 
Caldas. Sempre empolgadíssimas, não perdem uma! 

DESFILE DAS CAMPEÃS Há também quem diga que Ever-
ton de Camargo (Bife) está esperando até hoje o resultado das 
campeãs do Carnaval de Tietê, com direito a desfile e premiação. 
Como assim?

FÃ Nº1 As borboletas do jardim contaram que Paulinho 
Falcão (o fã das novelas da Band e do SBT) já está de malas 
prontas para a Turquia. Há quem diga que Paulinho vai viajar 
só para conhecer de perto toda a beleza das atrizes turcas da 
novela “Amor Proibido”, da Band.

OS CAMPEÕES As más línguas querem saber se o “goleiro” 
Talão Madeira e o técnico Carlos Eduardo Santana voltaram a ga-
nhar algum troféu depois da saga alcançada em 2018 no Ninho 
da Coruja, em Cerquilho. Na época, a dupla ficou eufórica pelo 
resultado glorioso.

PAPAI NOEL Os fofoqueiros de plantão comentaram que, 
em razão da barba grande e branca, Ricardo “Bial” Pupato está 
se preparando para ser o Papai Noel versão 2021 a menos que 
alguém se habilite e o presenteie com um “dia de beleza” em 
alguma barbearia da city. Vamos lá, pessoal! 

NA GLOBO Espalharam por aí que Rosiane Ferreira (Shopping 
Giardino) queria voltar no tempo só para ser criança novamente e 
participar do The Voice Kids 2021. A morena tem até em mente a 
música que cantaria: O menino da porteira. O que será que Gaby 
Amarantos, Michel Teló e Carlinhos Brown achariam da partici-
pação de Rosiane no programa?

NO SBT Os fofoqueiros de plantão comentaram que Luana 
Andrade e Jaqueline Anjos, “assessoras” de Rosiane Ferreira 
(Shopping Giardino), já negociaram a participação da morena no 
programa Raul Gil, do SBT. Há quem diga que Rosiane cantará os 
maiores sucessos de Paula Fernandes.

PAIS E FILHOS As más línguas comprovaram que nem sem-
pre o time de coração dos pais é o mesmo dos filhos. Não é 
mesmo Alberto Giovanetti Filho (Bertinho) e Darci Cristo? En-
quanto Bertinho é torcedor do Santos, o filho Felipe Amancio 
Giovanetti é corintiano. Já os filhos do corintiano Darci Cristo, 
Ju e Du Cristo, são palmeirenses.

QUE BACANA Espalharam por aí que Mariazinha Finatti Ar-
ruda é leitora assídua do jornal Nossa Folha, principalmente da 
coluna Bicadinhas da Semana. Este semanário agradece!

TORCEDOR SÍMBOLO Segundo os fofoqueiros de plantão, 
o locutor Paulo Matraca (Rádio Nova Regional) entrará para o 
Guinness World Records como o palmeirense que mais vezes 
vestiu a camisa do Corinthians! Será?

MOTOQUEIRO FELIZ As más línguas disseram que Tietê 
também tem o seu Motoqueiro Feliz. Aqui na Cidade Jardim, sua 
identidade foi revelada. É Valdir Sbompato, proprietário da Art & 
Fer. Tem motoqueiro mais alegre?

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

EM CERQUILHO A comu-
nidade Nossa Senhora Apare-
cida adotará o sistema drive-
-thru para a festa junina deste 
ano. O evento ocorrerá nesta 
sexta, 18 de junho, a partir das 
19h30 em frente a paróquia, 
na rua Francisco Grechi, s/nº, 
no bairro Parque das Árvores, 
em Cerquilho. No cardápio, 
haverá churrasco, cuscuz, pas-
tel, arroz doce, canjica, pé de 
moça, vinho quente e quen-
tão. Vale reforçar que o uso de 
máscaras para retirada é obri-
gatório.

LIVE 1 Hoje, 18 de junho, 
a partir das 20 horas, pelo per-
fil @damanarodrigues no Ins-
tagram, a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, fará uma 
live com a engenheira tieteen-
se Estela Covre Foltran, que 
vive na Alemanhã, mas já pas-
sou pela Espanha e acumula os 
títulos de Mestrado e Doutora-
do e muitas experiências pro-
fissionais. Na ocasião, a entre-
vistada falará sobre sua vida 
em Tietê desde a infância até 
a juventude, a experiência de 
estudar na Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(Esalq) e as possibilidades que 
esta formação lhe proporcio-
nou, além da decisão de viver 
fora do Brasil.

BAZAR Em Tietê, neste sá-
bado, 19 de junho, das 11 às 
16 horas, haverá Bazar Benefi-
cente em prol do Projeto Miau-
Jude na Fazenda Villa Jabuti-
caba. Estarão à venda peças 
de tricot, jeans e moletom da 
House of Blog, com descontos 
que vão de 50 a 70% e paga-
mento em até 6x no cartão. 
O endereço é avenida José Vi-
dotto,139, bairro Paraíso. Mais 
informações pelo (11)97677-
9393 com Letícia.

VAGAS O Polo Tietê do 
Projeto Guri informa que está 
com matrículas abertas até se-
gunda, 21 de junho, mediante 
disponibilidade de vagas. São 
aceitos crianças, adolescentes 
e jovens de oito a 17 anos. Não 
é preciso ter conhecimento 

prévio de música, nem pos-
suir instrumentos ou realizar 
testes seletivos. Para fazer o 
cadastro, o responsável deve 
acessar o link e preencher o 
formulário: http://wae.proje-
toguri.org.br:8080/.../ser.../
hnwvcndrwdg...

TV CIDADE JARDIM A jor-
nalista e apresentadora Adria-
na Martins entrevista nesta se-
gunda, 21 de junho, às 19h30, 
a psicóloga Silvana Rodrigues 
Bueno de Camargo. Neste ba-
te-papo ao vivo, por meio de 
live pelo perfil do Instagram 
da TV Cidade Jardim, o tema a 
ser debatido será “Ansiedade e 
Estresse - a família em tempos 
de pandemia”.

LIVE 2 Na segunda, 21 de 
junho, às 20 horas, o cerqui-
lhense Kleber Bacili entrará 
em uma live com a jornalista 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
no @damanarodrigues no Ins-
tagram. Neste bate-papo ao 
vivo, o engenheiro de compu-
tação, formado pela Unicamp 
com MBA pela FGV e especia-
lista em Empreendedorismo e 
Inovação, falará sobre sua tra-
jetória profissional bem-suce-
dida, principalmente sobre ser 
fundador e CEO da Sensedia, 
empresa especializada em tec-
nologia de serviços Web - SOA 
e APIs, que anunciou um apor-
te de R$120 milhões liderados 
pelo fundo norte-americano 
Riverwood Capital.

LIVE 3 A médica gineco-
logista e obstetra e vereadora 
reeleita de Cerquilho, Daniel-
le Peev (Republicanos), chega 
para uma live com a jornalista 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
na quarta, 23 de junho, às 20 
horas, no @damanarodrigues 
no Instagram. Ao vivo, ela vai 
falar sobre suas origens, suas 
memórias afetivas, a influên-
cia do pai dr. Luiz Peev na sua 
escolha profissional, sua vida 
no período acadêmico, as ex-
periências profissionais, além 
da maternidade, o casamento 
e a trajetória pública.

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE

SÁBADO: 19 de junho
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.

DOMINGO: 20 de junho
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 (1ª Euca-
ristia) e às 19 horas.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 

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

NAS COMUNIDADES
SANTA TERESINHA: sábado às 16 e às 19 horas. Do-
mingo às 7h30, 10 e 19 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
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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Casal localiza filhote de tamanduá-bandeira 
em sítio no bairro Taquaral

EM CERQUILHO

Na noite do sábado, 12 de 
junho, por volta das 23 horas, 
Mônica Zanetti dos Santos e 
seu marido se apavoraram ao 
ouvir ruídos esquisitos a pou-
cos metros do quarto do sítio 

situado no bairro Taquaral, em 
Cerquilho

De acordo com a moradora, 
era um som - que a princípio 
- lembrava gritos e gemidos 
de uma pessoa machucada. 
Imediatamente, o casal pegou 
a lanterna e descobriu que 
se tratava de um filhote de 
tamanduá-bandeira. Mônica 
Santos, que gosta muito de 
animais, providenciou rapida-
mente um cobertor para aque-
cer o bicho e, posteriormente, 
acionou a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros.

Depois das instruções re-
cebidas, a moradora deixou o 
filhote, protegido do frio, na 
parte externa da casa para que 
a mãe pudesse vir buscá-lo. 
Infelizmente, isso não aconte-
ceu. No domingo de manhã, 
Mônica Santos recebeu outra 
visita. Desta vez, de uma ami-
ga que apareceu para ajudá-la 
a salvar o filhote órfão. Juntas, 
iniciaram uma pesquisa na in-
ternet para identificar um local 
que pudesse resgatar o filhote 
de tamanduá-bandeira. Feliz-

mente, no mesmo dia, conse-
guiram contato com o Centro 
de Manejo e Conservação de 
Animais Silvestres (CeMaCAS), 
situado em São Paulo. Ainda 
por telefone, o médico-veteri-
nário de plantão as orientou a 
oferecer mamadeira ao filhote. 
Por sorte, o animal que, na ver-
dade, tratava-se de uma fêmea 
aceitou bem a alimentação e 
foi batizada de Belinha. 

Na segunda, 14 de junho,  o 
filhote de tamanduá-bandeira 
foi entregue aos cuidados da 
médica-veterinária e diretora 
do CeMaCAS, Vanessa Caldei-
ra Olivares. “Graças a Deus e à 
boa vontade de pessoas que só 
querem o bem, a triste história 
de Belinha - a tamanduá-ban-
deira órfã, que até o momento 
não temos notícia de sua mãe, 
teve um final feliz”, disse Mô-
nica Santos.

Aproveitando a história 
da Belinha, vale conhecer um 
pouco sobre esses animais 
que, apesar de estarem na lista 
de extinção como vulneráveis, 
ainda habitam o interior pau-

lista.
O tamanduá-bandeira é 

um mamífero de médio porte, 
podendo atingir dois metros 
de comprimento e pesar cer-
ca de 40 quilos. Estes animais 
têm uma cauda grande e pelos 
grossos e, é por causa dela, 
que recebem seu nome popu-
lar: “bandeira”. Possuem um 
focinho alongado e uma boca 
sem dentes e usam suas garras 
dianteiras afiadas para desen-
terrar formigas e cupins, que 
capturam com a ajuda de uma 
língua comprida (de até 60cm) 
e pegajosa. 

Outra curiosidade é que os 
tamanduás-bandeiras podem 
comer até 30 mil formigas ou 
cupins em um único dia e por 
isso atuam no controle das 
populações de tais insetos. Ao 
nascer, o filhote sobe nas cos-
tas da mãe, que o carrega por 
cerca de seis meses. As prin-
cipais ameaças ao tamanduá-
-bandeira hoje são a perda e 
a fragmentação do habitat, os 
pesticidas, os incêndios, a caça 
e os atropelamentos.

Mônica Santos entregou 
o filhote para o Centro 

de Manejo e Conservação 
de Animais Silvestres

Divulgação

Em Tietê, na quinta, 10 de 
junho, a Polícia Militar (PM) 
realizava patrulhamento no 
bairro Cohab, quando visuali-
zou um indivíduo, de 28 anos, 
já conhecido do meio policial,  
por ter mandado de prisão em 
seu desfavor. Realizada abor-
dagem e durante busca pesso-
al, com o indivíduo estava um 
saco plástico com oito porções 
de crack, prontas para comer-
cialização. 

Questionado, o acusado  
confessou estar vendendo 
entorpecentes, bem como re-
velou que, em sua residência, 
havia mais drogas. Com apoio 
de outra viatura, os policiais 
militares seguiram até a pro-
priedade indicada e, no local, 
encontraram mais 60 porções 

da mesma substância de en-
torpecente. 

Diante da materialidade 
constatada pela PM, o homem 
foi conduzido à Delegacia de 
Polícia, onde permaneceu à 
disposição da Justiça pelo cri-
me de tráfico de drogas e cap-
tura de procurado. 

TRÁFICO 2 - Ainda em 
Tietê, na sexta, 11 de junho, 
durante patrulhamento no 
bairro Bonanza, policiais mi-
litares avistaram um homem, 
de 37 anos, que, ao perceber a 
presença da PM, saiu correndo 
após arremessar um pacote 
dentro do quintal de uma re-
sidência. 

Na abordagem dos poli-
ciais junto ao indivíduo foram 
localizados dois aparelhos ce-

lulares e R$57,25 em dinheiro. 
Já no interior do pacote dis-
pensado pelo suspeito, os po-
liciais militares encontraram 
41 porções de cocaína, um pa-
cote da mesma droga a granel 
e uma porção de maconha.

Diante dos fatos, o indiví-
duo precisou ser conduzido à 
Delegacia de Polícia de Tietê e 
lá permaneceu à disposição da 
Justiça pelo crime de tráfico 
de drogas.

 ROUBO - Também em Tie-
tê, na madrugada da terça, 15 
de junho, policiais militares 
foram acionados, via Centro 
de Operações da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo 
(Copom), para atendimento de 
uma ocorrência de roubo em 
um estabelecimento na rua do 

Comércio. 
No local indicado, dois in-

divíduos, um deles munido de 
arma de fogo, tinham anuncia-
do o assalto, sendo que houve 
reação e luta corporal entre 
os assaltantes e os frequenta-
dores do bar, ocasionando na 
detenção de um indivíduo, de 
26 anos, e na fuga do outro 
acusado de 28 anos. Na sequ-
ência, por meio de denúncia 
de populares, os policiais mi-
litares conseguiram localizar o 
foragido.

Os acusados são mora-
dores do bairro Bertola e, no 
plantão da Delegacia de Polí-
cia, acabaram reconhecidos 
pelas vítimas e presos para, 
posteriormente, serem subme-
tidos à audiência de custódia.

Segundo a polícia, foram localizados porções de crack e cocaína, dinheiro e aparelho celular

PM de Tietê prende indivíduos por tráfico e roubo
OCORRÊNCIAS

Fotos divulgação Polícia Militar

Comandante da PM visita 
batalhão em reforma

MELHORIAS

O comandante do 50º Bata-
lhão de Polícia Militar do Inte-
rior, major PM Drague, esteve 
na terça, 15 de junho, em Tie-
tê, em visita para acompanhar 
o andamento da obra realiza-
da nas instalações da base da 
Polícia Militar do município, 
que tem como uma das parce-
rias a Prefeitura.

O major PM Drague desta-
cou a colaboração na constru-
ção e reforma das dependên-
cias. O prefeito Vlamir  Sandei 
(PSDB) esteve presente na 
oportunidade.

DADOS OFICIAIS - Nos pri-
meiros 15 dias de junho, poli-
ciais militares do 50º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior 
capturaram 12 foragidos da 
justiça. As prisões foram rea-
lizadas através de mandados, 
patrulhamento/abordagem e 
apoio de tecnologias como a 
Muralha Eletrônica e Projeto 
Radar.

A PM atua, diuturnamente, 
visando os resultados opera-
cionais e a consequente re-
dução dos indicadores crimi-
nais”, ressaltou o major.

Na oportunidade, o prefeito Vlamir Sandei 
esteve presente 

Na Cohab, indivíduo de 28 anos, procurado da 
Justiça, portava porções de crack

No Bonanza, acusado de 37 anos arremessou 
um pacote com cocaína e maconha

Divulgação PM

Municípios arrecadam 
agasalhos e cobertores

CAMPANHA

Os municípios de Tietê, 
Cerquilho e Jumirim realizam 
a Campanha do Agasalho des-
te ano de 2021 para arrecadar 
agasalhos, cobertores e outros 
itens de Inverno que serão dis-
tribuídos a quem mais precisa 
nos dias mais frios do ano.  

Em Tietê, o Fundo Social de 
Solidariedade promove a cam-
panha “Seja solidário neste 
Inverno”. Iniciativa social teve 
início, em 27 de maio, e se es-
tenderá até 29 de junho. 

Vale lembrar quais são os 
pontos de coleta na cidade: 
Prefeitura, Fundo Social, Coo-
cerqui, Supermercado Pizzol, 
Rio Max Atacado, Center Pet 
Silveira, Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, Muvin Espor-
tes e Bramsys.  

Em Cerquilho, a Campanha 
do Agasalho recolhe doações 
até 30 de junho. Para facilitar 
a entrega, o drive-thru de va-
cinação contra a covid-19 no 
Centro de Eventos passou a 
ser um ponto de coleta, assim 
como o Fundo Social, a Prefei-
tura, a Secretaria da Educação, 
o Departamento de Assistên-

cia Social, o Cras “Cidade das 
Rosas”, o Cras “Cerquilho”, o 
Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social 
(Creas), o Centro Integrado de 
Saúde (CIS), todas as Unidades 
Básicas de Saúde, com exceção 
da UBSF Vila São José. 

Além desses, há coleta na 
Coocerqui, CoopBom, Super-
mercado Bertola, Supermer-
cado Ki Jóia, Navas Mercado, 
Sicredi, Tuka Calçados, Far-
mácia Arte & Essência, Farma 
Ponte, Eleve Espaço de Arte, 
Studio Corpus, Hypper Sim-
ples, Delta Supermercados, Mi-
nimercado Mini Preço, Colégio 
Gradual, Selene e Cipatex.

Em Jumirim, o Fundo So-
cial de Solidariedade também 
promove a Campanha do Aga-
salho com o tema “Doar um 
cobertor é doar amor”. 

No município vizinho, o 
ponto de coleta é o Cras, ins-
talado na rua Manoel Novaes, 
526, no Centro. Neste ano, de-
vido a covid-19, haverá coleta 
domiciliar, que deve ser solici-
tada via WhatsApp, através do 
telefone (15)98127-6494.

Agentes do Crea monitoram 
aplicação de recursos 

FISCALIZAÇÃO

Na última semana, a Pre-
feitura do município de Tietê 
recebeu os agentes de fiscali-
zação do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
(Crea), os engenheiros Marco 
Antonio Guerino, de Campi-
nas, e Edinaldo de Oliveira 
dos Santos, de Itapeva.

De acordo com o que foi 
divulgado nas redes sociais 
pelo Poder Executivo, o objeti-
vo da visita foi a de fiscalizar 
a execução da obra do aterro 
do bairro da Praia, realizada 
com recursos de convênio, em 
2020, por conta do excesso de 
chuva naquele período. 

Vale ressaltar que esta 
ação do Serviço Público Fede-
ral do Crea-SP ocorreu em cin-
co municípios do Estado de 
São Paulo, que conseguiriam 
recursos por convênio para a 
execução de obras no período 
de calamidade pública, decre-
tada pelos prefeitos, para re-
parar danos provocados pelas 

enchentes e fortes chuvas de 
fevereiro do ano de 2020.

Na oportunidade, o enge-
nheiro Milton Pelusi, da Se-
cretaria Municipal de Obras 
e Planejamento de Tietê,e os 
secretários municipais Nilson 
Bertola (Segurança e Trânsi-
to) e Luis Gonzaga Carniel 
(Serviços), além do chefe do 
Departamento de Defesa Civil 
do município, Angelo Apare-
cido Benedito Azoli, acompa-
nharam a referida fiscaliza-
ção, tanto no Paço Municipal 
quanto no local de execução 
das obras do aterro do bairro 
da Praia.

Ainda de acordo com a 
Prefeitura, os agentes dessa 
fiscalização demonstraram-se 
satisfeitos com os processos 
documentais e com a execu-
ção dos serviços, parabeni-
zando o Poder Executivo e as 
secretarias envolvidas, pela 
lisura e responsabilidade com 
o uso do dinheiro público.

Cidade de Cerquilho passa a ter CEPs específicos para 
logradouros, exceto a área rural

MUDANÇAS

Desde 1º de junho deste 
ano, o município de Cerqui-
lho ganhou Códigos de En-
dereçamento Postais (CEPs) 
específicos para seus logra-
douros, ou seja, cada qua-
dra, avenida, rua, travessa 
ou praça, conta com um CEP 
individual, substituindo o 
CEP geral 18520-000, usado 
anteriormente para todos 
os logradouros. A área rural 
também contará com um CEP 
específico.

Este procedimento de de-
finição de novos CEPs foi rea-
lizado pelos Correios e qual-
quer esclarecimento deve ser 
solicitado junto à Agência 
situada na rua Engenheiro 
Urbano Pádua de Araújo, 94, 
no  Centro, ou pelo telefone 
(15)3284-1026.

Em complemento, os Cor-
reios listaram os principais 
questionamentos:

1º) Por que usar o CEP in-
dividualizado? 

A nova codificação facilita 
a localização de endereços e 
beneficia moradores e empre-
sas que prestam serviços no 
município. Também facilita a 
separação da correspondên-
cia por meio da simplificação 
das fases dos processos de 
triagem, encaminhamento e 
distribuição, permitindo o 
tratamento mecanizado. O 
sistema, ainda, permite que 
o CEP seja usado como refe-
rência de garantia de confir-
mação de endereço, prática 
comum entre empresas de 
diversos segmentos.

 2º) O CEP antigo poderá 
ser usado?

O CEP antigo não poderá 
mais ser usado. A partir do 
momento em que uma cidade 
é codificada por logradouros, 
o CEP antigo deixa de ser váli-
do. Ressalta-se que os órgãos 
utilizam o banco de dados 
dos Correios em seus cadas-
tros, assim, desde 1º de mar-

ço deste ano, se informado 
o CEP antigo nesses órgãos, 
o mesmo será considerado 
como inexistente ou inválido.

 3º) Uma rua pode ter 
mais de um CEP?

Alguns logradouros pos-
suem mais de um CEP. Como 
orientado, cada bairro possui 
uma faixa de CEP distinta, ou 
seja, um intervalo sequencial 
que será utilizado naquele 
bairro. Desta forma, se um 
logradouro passar por mais 
de um bairro, terá um CEP 
dentro do limite de cada lo-
calidade, identificados como 
“seccionados”.

4º) A zona rural também 
será codificada?

Os logradouros de zona 
rural não serão codificados. 
Todos os logradouros destas 
localidades farão uso de um 
único CEP, o 18529-899.

5º) Os novos cadastros 
são publicados automatica-
mente?

Existe um cronograma 
de manutenção com datas 
pré-determinadas de cadas-
tro, tendo sua publicação no 
site correios.com.br. previs-
ta para os primeiros dias do 
mês subsequente.

Recomenda-se que a po-
pulação entre em contato 
com seus remetentes e em-
presas onde possuam ca-
dastro para que estes sejam 
atualizados e passem a utili-
zar o CEP específico do seu 
endereço; inclusive no caso 
de novos cadastros será ne-
cessário o CEP individual. Sis-
temas de bancos e empresas 
que trabalham conectados ao 
banco de dados dos Correios 
serão atualizados com o CEP 
por logradouro.

 6º) Requisitos para codi-
ficação por logradouros? 

A codificação por logra-
douros atende prioritaria-
mente a dois requisitos: área 
urbana e logradouros oficiais.
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MARIA DE LOURDES SANTANA
Faleceu em Cerquilho, em 16 de junho, Maria de Lourdes San-

tana aos 75 anos. Falecida era viúva de Pedro Santana e deixou 
os filhos Roberto Carlos, Pedro Luis e Edson Sandro, além dos 
demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomenda-
ção dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

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

nifestações de pesar recebidas e aos que compareceram aos 
funerais.

DIRCE HELENA DA SILVA OLIVEIRA
Faleceu em Tietê, em 8 de junho, Dirce Helena da Silva Oli-

veira aos 80 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Rose-
meire, Ademir, Advanir, Reinaldo, Agnaldo, Nivaldo, Valdeir, 
Vandercio e Roselane, além dos demais familiares.

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

XAVIER SANTANA RODRIGUES
Faleceu em Tietê, em 9 de junho, Xavier Santana Rodrigues 

aos 52 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório do Grupo De Paula de Tie-

tê e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de 
Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.

WAGNER MATEUS ARRUDA ALVES
Faleceu em Porto Feliz, em 9 de junho, Wagner Mateus 

Arruda Alves aos 29 anos. Falecido era solteiro e deixou os 
filhos Murilo, Manoela e Davi, além dos demais familiares.

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

GENÉSIO BRISOTTI
Faleceu em Piracicaba, em 10 de junho, Genésio Brisotti 

aos 82 anos. Falecido era casado com Inês Dalaneze Brisotti e 
deixou os filhos Eliana, Elizane, Eliete, Elaine, Elenice, Érica e 
Elida, além dos demais familiares.

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

APARECIDA DA SILVA MARTINS
Faleceu em Cerquilho, em 11 de junho, Aparecida da Silva 

Martins aos 82 anos. Falecida era casada com Constantino 
Amaro Martins e deixou os filhos José Carlos, Ana Aparecida, 
Benedito, Maria de Fátima, Rita de Cássia, Rosangela, Roseli, 
Natalia, Valdir, Roberto, Luzia e Maria Antonia, além dos de-
mais familiares.

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

LUIZ DE OLIVEIRA
Faleceu em Tietê, em 11 de junho, Luiz de Oliveira aos 71 

anos. Falecido era casado com Zulma Bueno de Oliveira e dei-
xou os filhos Claudinéia, Ildemar, Osmar, Mrineia, Lucinéia, 
Paulo e Osni, além dos demais familiares.

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

JOSÉ GILMAR FOLTRAN
Faleceu em Conchas, em 12 de junho, José Gilmar Foltran 

aos 63 anos. Falecido era casado com Cassia Maria Paschoal 
Foltran e deixou os filhos Viviane, Liliane e Regiane, além dos 
demais familiares.

OCTAVIO BENETTI JUNIOR 
Faleceu em Tietê, em 12 de junho, Octavio Benetti Junior aos 

60 anos. Falecido era casado com Neli Aparecida Caseto Benetti 
e deixou os filhos Luiz Octavio e Marina Aparecida, além dos 
demais familiares.

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

LUIS ANTONIO CANDIDO 
Faleceu em São Paulo, em 15 de junho, Luis Antonio Candi-

do aos 62 anos. Falecido era casado com Tânia Regina Ribeiro 
Candido e deixou os filhos Douglas e Giovani, além dos demais 
familiares.

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

ENNEO TARCIZO CICONELLO SACCON 
Faleceu em Tietê, em 15 de junho, Enneo Tarcizo Ciconello 

Saccon aos 89 anos. Falecido era casado com Rosa Demartini 
Saccon e deixou o filho Enio Geraldo, além dos demais familiares.

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

REGINALDO CELIO FRANZINI 
Faleceu em Tietê, em 15 de junho, Reginaldo Célio Franzini 

aos 77 anos. Falecido era casado com Isaura Mantuaneli Franzi-
ni e deixou os filhos Catia, Carla e Alexandro, além dos demais 
familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 
sepultada em jazigo da família.

GERALDO PALADINI JUNIOR
Faleceu em Tietê, em 16 de junho, Geraldo Paladini Junior aos 

41 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 

sepultada em jazigo da família.

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

MARIA VITÓRIA DOS SANTOS SILVA
Faleceu em Tietê, em 10 de junho, Maria Vitória dos Santos 

Silva aos quatro meses. Falecida deixou os pais Maria Zenilda 
Alves dos Santos e Edvanio dos Santos Silva, além de 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.

ELIAS VIEIRA JORGE
Faleceu em Conchas, em 11 de junho, Elias Vieira Jorge aos 

74 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida Rodrigues 
Jorge e deixou os filhos Sirlei, Sandra e Sidney e familiares. 

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

AIRTON VENANCIO
Faleceu em Tietê, em 16 de junho, Airton Venancio aos 68 

anos. Falecido deixou a esposa Selma de Oliveira Coelho e o 
filho Alexandre, além de familiares.

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

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

meras manifestações de pesar recebidas em razão dos fale-
cimentos.

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

MILTON TOMAZELLI
Faleceu em Conchas, em 12 de junho, Milton Tomazelli aos 

73 anos. Falecido era casado com Ana dos Santos Tomazelli 
e deixou os filhos Carla Izabel, Alexandre e Paulo Henrique, 
além dos demais familiares.

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

RITA MELO FERREIRA
Faleceu em Cerquilho, em 12 de junho, Rita Melo Ferreira 

aos 67 anos. Falecida era casada com Antonio Marcelino Fer-
reira e deixou os filhos Liliane Melo e Alexandro (in memo-
riam), além dos demais familiares.

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

PAULO SÉRGIO BERTANHA
Faleceu em Cerquilho, em 12 de junho, Paulo Sérgio Berta-

nha aos 58 anos. Falecido era casado com Sueli Fiochi e deixou 
a filha Luana, além dos demais familiares.

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

HELENA BUENO
Faleceu em Cerquilho, em 12 de junho, Helena Bueno aos 

76 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cer-

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

APARECIDA ANTONELO ROMA
Faleceu em Piracicaba, em 13 de junho, Aparecida Antonelo 

Roma aos 90 anos. Falecida era viúva de Antonio Roma e dei-
xou os filhos Irene, Simoni, Ivete, Osnir, Osmar e Domingos, 
além dos demais familiares.

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

BENEDITO CARLOS FOGAÇA DE OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 13 de junho, Benedito Carlos Fo-

gaça de Oliveira aos 36 anos. Falecido era casado e deixou os 
filhos Maria Júlia e Maria Vitória, além dos demais familiares.

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

RICARDO MIRANDA PEREIRA
Faleceu em Tietê, em 14 de junho, Ricardo Miranda Pereira 

aos 42 anos. Falecido era solteiro e deixou os filhos Rafael e 
Raíssa, além dos demais familiares.

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

LUIZ HUMBERTO LUVIZOTTO
Faleceu em Piracicaba, em 15 de junho, Luiz Humberto Lu-

vizotto aos 66 anos. Falecido era casado com Maria Angélica 
Grigio Luvizotto e deixou as filhas Rejane Angélica e Débora, 
além dos demais familiares.

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

JOSÉ BENEDITO DELARISSA
Faleceu em Cerquilho, em 16 de junho, José Benedito De-

larissa aos 86 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida 
Silva Delarrissa e deixou as filhas Marlene e Luzia, além dos 
demais familiares.

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

JOSÉ RONALDO CLEMENTE
Faleceu em Cerquilho, em 16 de junho, José Ronaldo Cle-

mente aos 54 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de 

Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

Em Tietê, o Serviço Autô-
nomo Municipal de Água e Es-
goto (Samae) apresentou seu 
quadro de serviços executados 
de janeiro a maio deste ano, no 
atendimento a manutenções 
e chamadas da população. 
Segundo divulgado, a média 

diária de serviços prestados 
pela autarquia, atendendo de-
mandas relacionadas à oferta 
de água e captação de esgoto 
foi de 18 atuações, fechando 
o saldo, em 31 de maio, em 
1.891 serviços prestados para 
a população.

Samae divulga número de serviços prestados
DE JANEIRO A MAIO

Divulgação PMT

O diretor-superintendente 
do Samae, engenheiro Reinal-
do Martin Camargo informou 
que, neste número, não en-

traram as obras de ligação de 
rede para água e esgoto; as 
perfurações dos novos poços 
artesianos; a limpeza e de-

sobstrução de poços artesia-
nos antigos; a substituição de 
bombas e instalação de filtros. 
Também destacou que o nú-
mero não considera as ações 
de rotina da autarquia para o 
tratamento da água potável 
nos reservatórios, como tam-
bém nas estações de tratamen-
to de esgoto.

Outro ponto importante 
considerado foi o investimen-
to destinado à modernização 
e segurança nas áreas dos po-
ços de captação de água e na 
estação de tratamento de es-
goto. “Nosso grande desafio 
é o enfrentamento perante à 
crise de abastecimento que se 
aproxima, devido à estiagem 

prolongada. Por isso, sem dei-
xar a execução dos serviços 
de rotina, atuamos prioritaria-
mente em investimentos para 
aumentar a capacidade de re-
serva e a pressão da água, que 
deverá chegar às regiões pon-
tuais, mais altas da cidade, que 
sofrem, eventualmente, com o 
abastecimento não regular”, 
declarou o engenheiro.

O prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) destacou a importância 
do Samae para a qualidade de 
vida dos munícipes e ressaltou 
a missão de haver uma água de 
qualidade, ininterruptamente, 
além da oferta de tratamento 
adequado para o esgoto gera-
do pelas residências.

No período, houve uma média de 18 atuações diárias

De acordo com o diretor-superintendente do Samae, engenheiro Reinaldo Martin Camargo, o saldo de atendimentos é de 1.891
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VENDEM-SE
CASAS - Jd. Santa Cruz l Jd. 
Baccili l Centro l Brasilinha l 
Vila Justina l Jardim São Francis-
co l Povo Feliz l Caixa d‘Água l 
Condomínio Nova Tietê l Jardim da 
Serra l Jardim Bonanza l Altos do 
Tietê l Vila Santo André l Terras 
de Santa Maria.
APARTAMENTOS - Edifícios: Esti-
lo l Lara Campos l Bela Vista l 
Curuçá l Aurélio Persone l das 
Nações.
LOTES - Vila Justina l Jardim Bac-
cili l Seis Irmãos l Jardim Bonan-
za l Condomínio Cidade Jardim l 
Condomínio Nova Tietê l Residen-
cial Terra Nova.
SÍTIOS - Jumirim l Baronesa l 
Cruz das Almas l Ribeirão Fundo 
l Costa Rica l Rosário l Mandis-
sununga l Bom Retiro.
CHÁCARAS - Rodovia Marechal 
Rondon l Vila Nova l Pilões l 
Nossa Senhora de Fátima l Jd. 
Bonanza l Ipomeia l São Roque l 
Baronesa l Ponte Alta l D.E.R. l 
Recreativa l Shangri-lá l Terreno 
para indústria com 30.000m², com 
frente para a Rodovia Marechal 
Rondon.

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

Creci 59.273

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.

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

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

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

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

TODOS COM PREÇOS ESPECIAIS

No artigo de hoje, abordo 
sobre a ação revisional do 
Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS), que 
busca modificar o índice de 
reajuste de quem trabalhou 
registrado de 1999 até 2013, 
pois tem gerado muitas dú-
vidas, principalmente agora 
que o julgamento foi prorro-
gado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF).

A ação era para ser jul-
gada em 13 de maio deste 
ano pelo STF, mas, tendo em 
vista a importância do tema 
e os impactos que causaria 
para o erário público, os ministros decidiram retirar da pauta, 
sem previsão de julgamento.

Do que se trata essa ação?
O FGTS consiste em um depósito mensal equivalente a 8% 

do salário do trabalhador, e esse saldo fica depositado em uma 
conta vinculada diretamente ao contrato de trabalho, sendo 
necessária a correção desse valor para que não haja prejuízo 
devido à inflação.

Contudo, a taxa utilizada para correção monetária do FGTS 
desde 1999 é a Taxa Referencial (TR) que, desde então, encon-
tra-se índice de quase zero, ou seja, o saldo dos trabalhadores 
vem sendo corrigido com índices muito abaixo da inflação, cau-
sando grandes perdas aos trabalhadores.

Devido a essa situação desfavorável, a ação visa que o saldo 
do fundo seja recalculado, utilizando índices de correção mo-
netárias mais favoráveis. Assim, caso a ação seja julgada proce-
dente, os valores calculados pelo novo índice deverão ser res-
tituídos aos trabalhadores, mesmo para aqueles que já tenham 
sacado parcial ou integralmente os valores do FGTS.

Vale ressaltar que todos os trabalhadores que trabalharam 
com carteira assinada entre 1999 e 2013 podem entrar com o 
pedido de correção dos valores. 

Frequentemente, me perguntam se vale a pena entrar com 
esta ação e a minha resposta é: “devemos ter os pés no chão! 
Não sabemos o que o STF decidirá sobre este tema, mas o fato é 
que podemos ter esperança. Afinal, há um precedente relevan-
te, pois, a Corte decidiu pela modificação do Índice de Reajuste 
sobre o tema que trata sobre o pagamento dos precatórios”.

Portanto, entendo que o STF pode julgar a questão favorável 
aos trabalhadores, como pode apenas aplicar um efeito modu-
lar que beneficie somente quem entrou com a ação. Por isso, a 
importância do ajuizamento antes do julgamento.

Em caso de dúvidas, é importante buscar orientação de um 
advogado da sua confiança e especialista na área.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Divulgação

Tudo que você precisa saber 
sobre a ação do FGTS

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

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

dora do programa “Facilitando o Direito”, transmitido toda 
quinta às 17 horas, pelo canal 11 da TVAC, em Tietê, 

e pelo canal do YouTube da TV Cidade Jardim

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 CASAS, APARTAMENTOS E 
SALAS COMERCIAIS EM TIETÊ:

l Casa no Jardim da Serra - 3 dormitórios, 
sendo 1 suite, 2 banheiros sociais, 1 cozinha 
interna e 1 externa, sala de estar e sala de 
jantar, lavanderia interna e externa e garagem 
para 2 carros cobertos, com portão eletrônico. 
R$1.350 aluguel + IPTU R$50 = R$1.400.
l Casa no Paraíso - 3 dormitórios, 1 banheiro 
social, sala, cozinha e lavanderia. Garagem 
para 2 carros cobertos. 
Valor da locação: R$900 total.
l Casa na Caixa d’Água - 2 dormitórios, 1 
banheiro social, sala, cozinha, quintal com 
edicula, com 1 dormitório e banheiro e área de 
serviço. Garagem para 2 carros. 
Valor da locação: R$1.350 + IPTU.
l Sala Comercial no Centro - Em frente ao 
fórum e ao lado da OAB, com excelente loca-
lização. Prédio com 6 salas comercias no piso 
superior, recepção, 2 salas de espera, cozinha 
e 2 banheiros sociais. 2 salas disponíveis no 
valor de R$600 a R$700 (varia conforme ta-
manho da sala).

IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa na Vila São Geraldo - 2 dormitórios, 
sala de tv e jantar, cozinha,1 banheiro social, 
quintal com árvores frutíferas garagem co-
berta para 1 carro. No fundo tem 1 dormitório 
grande e 1 banheiro social. Disponível para 
venda no valor de R$260 mil.
l Apartamento em Boituva - Única oportu-
nidade - Próximo a Padaria, Portal dos Pás-
saros com 2 dormitórios, sendo os dois suítes, 
com ar condicionado e uma varanda entre 
um quarto, sala, cozinha americana, área de 
serviço, lavabo e garagem para 1 carro com 
portão automático.
OBS: São 4 aptos. porém dois no piso su-
perior e dois no piso inferior - Este é no piso 
inferior. Disponível para venda no valor de 
R$215 mil.
l Casa no Residencial Villar - Tiro de Guerra 
- condomínio fechado. Acomodações: 2 dormi-
tórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro social, sala, 
cozinha com coifa , forno e fogão. Garagem 
para 2 carros cobertos e área de serviço. Acei-
ta financiamento. Disponível para venda no 
valor de R$250 mil.
l Chácara no Shangri-lá - 3 dormitórios, 2 
banheiros, sala de jantar e estar e cozinha 
com copa. Casa com varanda, área de chur-
rasqueira, piscina, casa de caseiro e caraman-
chão e garagem para 03 carros cobertos. Dis-
ponível para venda no valor de R$330 mil.
l Casa Jardim Bonanza - A casa tem 2 dor-
mitórios, 1 banheiro social, lavanderia, sala e 
cozinha conjugada e garagem para 3 carros, 
sendo 1 coberto. O barracão tem 1 banheiro 
social, cozinha, escritório e salão. Disponível 
para venda no valor de R$590 mil.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA

Esta é a Xereta, uma cachorra de porte médio, castrada, 
vacinada e vermifugada. Ela foi resgatada e encontra-se em 
um lar temporário. Superdócil, depois de tanto sofrimen-
to, merece uma família que a ame. Mais informações pelo 
(15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

CONVERSA COM O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Meu Sagrado Coração de Jesus, em Vós deposito toda minha 

confiança e esperança. Vós que sabeis tudo, Pai, o Senhor do Uni-
verso, Sois o Rei dos Reis, Vós que fizeste o cego ver, o paralítico 
andar, o morto voltar a viver, o leproso curar, Vós que vedes as 
minhas aflições, as minhas angústias, bem sabeis, Divino Cora-
ção, como preciso alcançar esta graça (pede-se a graça com fé). 
A minha conversa Convosco me dá ânimo e alegria para viver 
só de vós, espero com fé e confiança (pede-se novamente a gra-
ça). Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que, antes de terminar esta 
conversa, dentro de nove dias, alcance esta tão grande graça. E, 
para Vos agradecer, publicarei esta graça para que os homens 
aprendam a ter fé e confiança em Vós. Iluminai os meus pas-
sos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está nos 
iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração 
de Jesus, eu tenho confiança em Vós, Sagrado Coração de Jesus, 
aumentai a minha fé.

NOTA: Quem desejar obter graças por meio desta oração, 
prometa espalhá-la. Hoje, mando imprimir mil desta devoção em 
ação de graças por grande benefício recebido. AM e DMR



De autoria do filho Sérgio Honório, a obra de 50 páginas reúne fotos e as melhores histórias e causos desta lenda do futebol tieteense

Stéphani não consegue vaga 
para a Olimpíada no Japão

KARATÊ

A karateca cerquilhense 
Stéphani Trevisan de Lima, in-
tegrante da Seleção Brasileira, 
disputou na manhã do sába-
do, 12 de junho, em Paris, na 
França, o Pré-Olímpico Mun-
dial de Karatê, valendo vaga 
para a Olimpíada no Japão.

Na primeira luta, Stéphani 
enfrentou a finlandesa Monica 
Kauppi e a venceu por 2 a 0.

A cerquilhense foi para a 
sua segunda luta e, desta vez,  
contra a atleta da Argélia, 
Chaima Midi, vencendo pelo 
placar de 3 a 1.

Na terceira luta contra a 
francesa Leila Heurtault, Sté-
phani foi derrotada por 2 a 0. 

Como o Pré-Olímpico Mun-
dial de Karatê era eliminató-
rio, Stéphani tinha chances 
de repescagem e ficou depen-
dendo nas quartas de final, à 
espera de uma vitória da fran-
cesa Leila Heurtault contra a 
atleta do Cazaquistão. Esta 
vitória não aconteceu e, em 
razão disso, tirou qualquer 
chance da Stéphani seguir 
na competição e buscar uma 
vaga para a Olimpíada.
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Lançado livro em homenagem a Édie Honório 

Para Ana Laura, lidar com a individualidade 
da equipe é um grande desafio

MEMÓRIAS

HANDEBOL

Ana Laura Belaz dos San-
tos Vieira é a quadragésima 
entrevistada do jornal Nossa 
Folha na série especial dedi-
cada aos atletas do handebol, 
comandados pelos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo 
Prado.

Nascida em 21 de abril de 
2007, esta tieteense é filha 
de Gisele Helena Belaz Viei-
ra e Alessandro Vieira e tem 
um irmão, o Gabriel. Estuda 
na Escola Municipal de Educa-
ção Básica (Emeb) “Professora 
Lyria de Toledo Pasquali”, no 
bairro Cohab.

No handebol, Ana Laura 
ocupa a posição de ponta-
-direita e armadora-direita 
da categoria Infantil e é vice-
-campeã do Mirim do ano de 
2019.

NOSSA FOLHA - Enquan-
to atleta, como você se defi-
ne no handebol?

ANA LAURA - Eu me defi-
no como uma pessoa que se 
dedica totalmente à equipe.

NOSSA FOLHA - Como 
foi seu início na equipe de 

handebol? Teve alguma in-
fluência?

ANA LAURA - Foi espe-
cial! Eu comecei a jogar por 
influência do meu primo 
Henrique.

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

ANA LAURA - Eu amo a 
adrenalina dos jogos. Por ou-
tro lado, odeio o individualis-

mo da equipe.

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

ANA LAURA - Lidar com 
a individualidade da equipe. 

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

ANA LAURA - Eles são im-
portantes para nos ensinar, 
para manter a ordem e para 
nos ajudar a buscar reconhe-
cimento regional. São como 
uma segunda família.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol 
lhe proporcionou?

ANA LAURA - Muitas, as 
principais são: jogar contra 
equipes de outras cidades, 
melhorar minha disciplina e 
fazer bem para o meu físico. 

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

 ANA LAURA - Pelo reco-
meço. Estou na expectativa!

O escritor e filho Sérgio 
Honório acaba de lançar “Édie 
Honório - histórias e causos 
de uma lenda do futebol tiete-
ense” que traz, ao longo de 50 
páginas, muitas fotos e as me-
lhores histórias da vida do es-
portista Édie Honório, desde 
a rotina simples ao lado dos 
pais e irmãos à atuação como 
goleiro, árbitro e técnico de 
futebol na cidade de Tietê e 
região, em mais de 70 anos de 
atuação.

Considerado um grande in-
centivador do esporte de Tie-
tê, além de goleiro e árbitro, 
Édie Honório foi presidente 
e diretor do América Futebol 
Clube, fundador e presidente 
da Liga Tieteense de Futebol 
e, há 20 anos, escreve a coluna 
semanal “Onde Anda Você?”, 
no jornal Nossa Folha, onde 
narra as vidas e os feitos de 
jogadores do passado.

Para quem o conhece, suas 
histórias e causos sobre o 

futebol de antigamente já se 
tornaram lendas na cidade 
de Tietê e, ainda, continuam 
sendo fonte do imaginário po-
pular dos amantes do esporte 
bretão.

Também conhecido pelo 
apelido de Macalé, nome que 
batiza a sua empresa de ma-
teriais de construção, Édie, 
ainda, continua no mesmo en-
dereço, na rua Professor Fran-
cisco de Assis Madeira, 245, 
no antigo banco, desfilando 
seus contos a todos que por 
lá passam.

O livro “Édie Honório - his-
tórias e causos de uma len-
da do futebol tieteense” traz 
uma pequena mostra de um 
passado glorioso de um fute-
bol vivido com amor e dedica-
ção pelo homenageado.

Apesar de Sérgio Honório 
já conhecer a fundo as his-
tórias da vida do seu pai, foi 
durante esta pandemia da co-
vid-19 que a obra tomou for-
ma. Em um ano, as histórias 
foram repassadas, gravadas 
e as melhores escritas para 
formar o livro, tendo fotos 
do acervo pessoal do próprio 
homenageado. “É uma home-
nagem a quem muito fez pelo 
futebol tieteense e uma forma 
de agradecimento, ainda em 
vida, pelo seu trabalho pelo 
esporte da nossa cidade”, re-
velou Sérgio Honório.

BIOGRAFIA - O esportis-
ta e corintiano Édie Honório 
é nascido em Manduri, em 
26 de julho de 1935. Ainda 

criança mudou-se para Tietê 
com seus pais Júlio Honório 
e Tereza Miranda Honório 
e os irmãos Jenny, Noêmia, 
Júlio, Ida, Milga e Ari. Nesta 
época, vivia uma vida bas-
tante simples e, por conta 
disso, ainda menino, preci-
sou trabalhar para ajudar 
a família nas despesas da 
casa, vendo nos jogos de fu-
tebol dos finais de semana a
única oportunidade de lazer 
e de complemento financeiro.

Aos 10 anos, ganhou sua 
primeira bola de borracha. No 
futebol tieteense, sua primei-

ra participação foi no Vasco e, 
depois, no Ipiranguinha. Nos 
gramados, escolheu a posição 
mais ingrata, a de goleiro. 

Aos 12 anos, quando mo-
rava no bairro Bela Vista, o 
time além-ponte não tinha 
goleiro para uma partida no 
Mato Dentro. Como o Bela Vis-
ta corria risco de ser derrota-
do pelo time da casa após um 
pênalti duvidoso, nos últimos 
minutos da competição, grita-
ram pedindo que Édie pegasse 
aquele pênalti. Como prêmio, 
ele ganhou uma peça de mor-
tadela e distribuiu para todos 
os amigos.

Por muitas vezes, Édie fu-
gia de casa para ir ao futebol. 
Certa vez, aceitou jogar pelo 
Paraíso a convite de Tutu 
tintureiro contra a equipe da 
Bela Vista, ganhando a parti-
da. Ali passou a ser chamado 
de caboclo pobre e precisou 
ficar quase um mês sem circu-

lar pelas ruas do bairro, pois 
era tratado como traidor. 

Tempos depois, passou a 
defender as categorias Juve-
nil e Junior do Comercial Fu-
tebol Clube e, na sequência, 
o segundo e o primeiro qua-
dros da equipe comercialina. 
Também jogou no Juvenil do 
Garcia, no Junior do América, 
bem como no primeiro qua-
dro do Vermelhinho da Barra 
Funda e, no Santa Adélia, de 
Tatuí, oportunidade que lhe 
permitiu participar de um tor-
neio em sua cidade natal, vol-
tando de lá com o título. Pelo 
Santa Adélia, tornou-se cam-
peão Amador Estadual.

Certa vez, foi disputar um 
torneio no Ribeirão Fundo e, 
como seu time estava na final, 
chegou ao anoitecer em casa, 
conseguindo fugir da surra da 
mãe apenas por ter trazido 
uma abóbora - prêmio de me-
lhor em campo por ter defen-
dido pênaltis que deram à sua 
equipe o título. Naquele dia, o 
alimento serviu como jantar.

Édie jogou com grandes 
nomes do nosso futebol. Foi 
também árbitro profissional 
de grande respeito e técnico 
de equipes como Macalé e 
Esplanada. Fundador e pre-
sidente da Liga Tieteense de 
Futebol por mais de 10 anos, 
organizou inesquecíveis cam-
peonatos municipais e re-
gionais. Até hoje seu nome 
consta como presidente da 
Liga na Federação Paulista de 
Futebol (FPF), já que a entida-

de não existe mais. Também 
bandeirou e apitou decisões 
marcantes, como Bela Vista 
e Corinthinha, AMA e Usina 
Santa Maria (Pilon), Brasil e 
Galo, além de AMA e Comer-
cial. Também conheceu árbi-
tros famosos, como José Luís 

Guidotti, Dulcídio Wanderley 
Boschilia e Romualdo Arppi 
Filho.

Casado com Leonor, tem 
dois filhos, Valmir e Sérgio e 
é avô do André e do Felipe. 

O Nossa Folha parabeniza 
Édie por este momento!

Fotos acervo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Ana Laura tem 14 anos

A karateca foi derrotada na terceira luta

Édie Honório

Obra foi impressa pela Gráfica Estrela
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

Seu nome é Antonio José 
Vieira de Camargo, mas todos 
o conhecem por Lito, o za-
gueiro clássico técnico. Nasci-
do em Tietê, em 6 de agosto 
de 1951, da união do funcio-
nário público municipal Idílio 
de Tavares de Camargo e da 
professora Maria Estella Viei-
ra de Camargo, Lito formou-
-se em Educação Física e, des-
de então, vive em  São Paulo, 
mas jamais se esquecendo da 
sua terra natal.

De uma tradicional famí-
lia de futebolistas, o home-
nageado tem, em sua árvore 
genealógica, duas ilustres 
personalidades: Luiz Gonza-
ga de Camargo (Lico), um dos 
fundadores do Comercial Fu-

tebol Clube, que aparece na 
escalação do primeiro jogo 
oficial da equipe comercia-
lina, datada de 4 de julho de 
1920; e Rafael Arcanjo Vieira 
de Souza Vieira (Vieirinha), 
jogador do Comercial nas dé-
cadas de 1930 e 1940 e Rei 
Momo do Carnaval de Tietê.

Como a maioria dos mo-
leques da sua época, Lito co-
meçou no futebol através dos 
campeonatos internos do Clu-
be de Campo, hoje Tietê Espor-
tiva Clube (TEC), nos anos de 
1960. Também fez parte das 
equipes Mirim, Infantil e Ju-
venil, na época de Joãozinho 
Piovezani. Participou, ainda, 
dos campeonatos colegiais de 
futsal na Escola “Plínio Rodri-
gues de Morais”, tornando-se 
vice-campeão municipal em 
1967, após perder o título para 
o São Paulo, equipe do técnico 
Toninho Mazzucatto. 

Um pouco depois, em 
1970, Lito foi campeão var-
zeano municipal de futebol 
jogando pelo Clube Regatas, 
ao lado de Duílio Pelusi, Dema 
Bufo, Tadeu, Salvador Evange-
lista, Machia, Laércio Belotto, 
Luizinho, Xixico, Rogério, Pio-
la, Dioracy, Gambé e Paulinho 
Cuitelo, tendo como técnico 
dr. Adinho e, como supervisor, 
Laurindo Martins. Nesta final, 
o Clube Regatas venceu o Bela 
Vista em partida apitada pelo 
árbitro José Astolfi, da Federa-
ção Paulista de Futebol. 

De volta ao Comercial, na 
época de José Gostoso e Elviro 
Pessato, integrou o Amador. Já 

como profissional foi titular 
do Comercial junto de Beto 
Cuba, Ximbica, Joca, Golhardo, 
Sergio Cinto, Faustino, Rober-
to, Norival, Conhaque, Ademir, 
entre outros, no período dos 
orientadores técnicos Pepino e 
Ângelo Uliana.

Além do Comercial, Lito jo-
gou no América, São Paulo, Re-
gatas, AMA, Usina Santa Maria 
e, na fase de veterano, defen-
deu as cores do Olaria. 

Um fato marcante em sua 
carreira ocorreu em 1969, nos 
amistosos de preparação do 
Campeonato da 2ª Divisão da 
Federação Paulista de Futebol. 
Na época, Tietê enfrentou a 
Ponte Preta, de Campinas, e 
venceu a equipe campineira 
que estava invicta e acabara 
de retornar à divisão especial. 
Neste dia, Lito marcou Manfri-
ni que, posteriormente, jogou 
no Fluminense e na Seleção 
Brasileira.

Em 1977, o homenageado 
tornou-se árbitro da Federa-
ção Paulista de Futebol, tendo 
como companheiros de turma 
Oscar Roberto de Godoi e os 
professores Mário Francisco, 
Flávio Iazzetti e, como diretor 
de árbitros, Albino Zanferrari.

Como o futebol está im-
presso no seu DNA, nas dé-
cadas de 1980 e 1990, como 
veterano Lito participou de 
campeonatos internos no Es-
porte Clube Banespa em São 
Paulo, jogando ao lado de ex-
-profissionais, como Ataliba 
(Corinthians), Tonhão e Rose-
miro (Palmeiras) e Gilberto Sor-

riso (São Paulo e Santos). Em 
um amistoso entre Cruzeiro e 
América, na época de Osvaldo 
Ferraz da Silva em Tietê, Lito 
ainda brilhou em campo junto 
de Pedro Rocha (São Paulo e Se-
leção do Uruguai), considerado 
um dos melhores jogadores do 
mundo. 

Mas a história que todos 
gostam de ouvir é da épo-
ca do Infantil do Comercial 
sobre uma partida contra o 
Araritaguaba em Porto Feliz. 
Na oportunidade, Tietê ven-

cia e, para ganhar tempo, Lito 
simulou uma contusão e caiu 
no gramado. O massagista, co-
nhecido pelo apelido de Bulão, 
questionou o atleta para saber 
qual teria sido a lesão. A res-
posta foi que Lito tinha leva-
do uma pancada na testa. No 
mesmo instante, Bulão lavou 
o rosto do atleta com álcool 
e Lito teve que sair correndo 
para o vestiário com os olhos 
ardendo.

Casado com Nanci Inês 
Fernandes de Camargo, este

inesquecível atleta do passa-
do tem três filhos: Elaine, Ta-
tiana e Breno, além dos qua-
tro netos: Pedro, Flávio, Enzo 
e Lucca. 

PIADINHA DA SEMANA 
- Cansado, um galã chegou à 
festa, olhou para a moça mais 
feia e perguntou: “Quer dan-
çar?”

Toda animada, a moça 
logo respondeu: “Eu quero, 
sim!”

O galã falou: “Então vai 
que eu quero sentar!”

Lito nasceu em 6 de 
agosto de 1951 em Tietê

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE - 1969
EM PÉ: Beto, Ximbica, Lito, Juca, Golhardo, Sérgio e Gato

AGACHADOS: Faustino, Roberto, Norival, Conhaque e Ademir

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

(15)3282-5133
Nossa Folha

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

Tietê e Cerquilho divulgam as vagas de emprego da semana
OPORTUNIDADES

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

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

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estágio para 
estudantes de curso superior, 
residentes em Cerquilho; segu-
rança do trabalho; profissional 
de Enfermagem e de Recursos 

Humanos cursando técnico 
ou superior a partir do 2º se-
mestre; açougueiro/repositor; 
operador de máquinas CNC; 
dobrador de chapas; soldador; 
auxiliar de cozinha PCD; cozi-
nheiro-chefe; médico-veteriná-
rio; tratorista; operador de re-

troescavadeira; fonoaudiólogo; 
torneiro mecânico e fresador; 
técnico de instalação; auxiliar 
de instalação; biomédico; as-
sistente contábil; assistente de 
Departamento Pessoal; profis-
sional de Departamento Fiscal; 
auxiliar de Farmácia; operador 
e programador de torno CNC; 
torneiro mecânico; expedidor; 
operador têxtil; mecânico de 
manutenção; eletricista de ma-
nutenção; meio-oficial mon-
tador hidraúlico; marceneiro; 
soldador; mecânico; vendedor 
externo; ajudante de açouguei-
ro ou açougueiro; líder e sub-
-líder de perecíveis (padaria 
e frios); técnica de Enferma-
gem; auxiliar administrativo; 
técnico em elétrica industrial, 
eletrônica e eletromecânica; e 
auxiliar de produção.

Os interessados devem en-

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

Ainda em Cerquilho, o Gru-
po Suporte contrata enfermei-
ro, técnico em Enfermagem e 
auxiliar en Enfermagem, todos 
com Coren ativo, além de Fi-
sioterapeuta. Os interessados 
devem enviar currículo para 
vagas.gruposuporte@gmail.
com.

VOCÊ SABIA? Na segunda, 
7 de junho, o prefeito  de Cer-
quilho, Aldo Sanson (PSDB), 
esteve no Palácio dos Bandei-
rantes, em São Paulo, para 
assinar  a criação do Posto do 
Poupatempo. Isso se deu por-
que, segundo determinação, 
as Circunscrições Regionais 

de Trânsito (Ciretrans) serão 
transformadas em Poupatem-
po e o atendimento feito por 
meio do sistema Balcão Único, 
que também contará com ser-
viços municipais. 

Em Cerquilho, conforme 
divulgado pela Prefeitura, o 
Poupatempo será instalado na 
sede da Secretaria Municipal 
do Trabalho, espaço amplo 
que já conta com importan-
tes serviços municipais como: 
Banco do Povo, Sebrae, Procon, 
Junta Militar, entre outros. 

Com apoio da Prodesp, 
empresa de Tecnologia do 
Governo de São Paulo, o Pou-
patempo aumentou a oferta 
de serviços digitais. São 137 
opções online, no portal pou-
patempo.sp.gov.br, aplicativo 
Poupatempo Digital e totens 
de autoatendimento.

Divulgação
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Alunos participam de cerimônia 
de entrega de jaleco

ENFERMAGEM DA FAC

A gestão do Curso de En-
fermagem da Faculdade Cer-
quilho (FAC) realizou, em 14 
de maio, a entrega dos jalecos 
em cerimônia online, marcada 
por muita emoção e orgulho 
pela escolha da profissão.

Posteriormente, com data e 
horários agendados, os alunos 
foram retirar os jalecos nas de-
pendências da unidade acadê-
mica e se depararam com um 
espaço criado exclusivamen-
te para eles. “Não foi apenas 
uma retirada de jaleco, houve 

ali um registro, eternizado em 
uma foto como um importante 
passo na trajetória acadêmica 
e profissional de cada um”, 
disse Ana Cláudia Monéia, di-
retora-adjunta da FAC. 

Na oportunidade, após a 
narrativa histórica sobre o 
jaleco feita pela professora 
Stella Brasil, enfermeira res-
ponsável pelo curso, os alunos 
foram chamados para a entre-
ga solene do jaleco, assumin-
do ali o compromisso público 
em honrar e se dedicar à pro-

fissão. “Confesso que, mesmo 
com os meus 31 anos de pro-
fissão, fiquei bastante emocio-
nada ao presenciar, pela tela 
do computador, a felicidade 
dos alunos, além de observar o 
orgulho dos familiares e padri-
nhos diante daquele momento 
de importância para a profis-
são”, completou Ana Cláudia 
Monéia.

Assim, a FAC inovou e, 
mais uma vez, criaou espaço 
de reconhecimento e valoriza-
ção do aluno de Enfermagem!

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

DIAS FRIOS EM CASA
COMBINAM MUITO COM VINHO

A Vino di Vita tem as melhores opções
e podemos levar até você. 

Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito à taxa). 
Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641

Em Tietê, até 24 de junho, das 20 às 5 horas, fica suspenso o atendimento presencial em toda e qualquer atividade no âmbito do município

COVID-19

Decreto reduz funcionamento de comércio

Por meio do Decreto 
6.969/2021, que dispõe sobre 
adoção de medidas para con-
ter o enfrentamento da pande-
mia decorrente da covid-19 em 
Tietê, na quarta, 16 de junho, o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB), 
no uso das suas atribuições, 
decretou que fica suspenso 
o atendimento presencial em 
toda e qualquer atividade no 
âmbito do município, no horá-
rio das 20 às 5 horas, entre 17 
e 24 de junho.

Estão excluídas destas de-
terminações, as atividades in-
dustriais, farmácias, postos de 
combustível e serviços de saú-
de de urgência e emergência, 
inclusive clínicas veterinárias.

Segundo o decreto, em 
Tietê, após o horário das 20 
horas, as lanchonetes, restau-
rantes e similares só poderão 
funcionar até às 2 horas pelo 
sistema delivery.

Ficando permitida a aber-
tura do comércio, com aten-
dimento presencial entre às 6 
e 20 horas, com limitação de 
ocupação de 30% da capacida-
de. Também ficam permitidas 
as atividades religiosas pre-
senciais individuais e coletiva, 
entre às 6 e 20 horas, seguindo 
rigorosamente os protocolos 
de higiene e distanciamento 
social, com limitação de ocu-
pação a 30% da capacidade.

Seguindo a mesma regra, fi-
cam permitidas, ainda, a aber-
tura das atividades relaciona-
das ao setor de serviços. Além 
disso, permanecem como obri-
gatórios o uso de máscaras em 
todos os ambientes internos e 
externos, a disponibilização de 
álcool gel 70% e adoção de me-

didas de distanciamento com 
demarcações.

As regras contidas neste 
decreto serão monitoradas 
pelo Departamento de Fisca-
lização da Prefeitura de Tietê, 
pelas Vigilâncias Sanitária e 
Epidemiológica e pela Guarda 
Civil Municipal (GCM). Vale 
lembrar que, em caso de des-
cumprimento das normas, o 
estabelecimento comercial 
será autuado e, em caso de 
reincidência, terá suspenso o 
alvará de licença e funciona-
mento, em prejuízo das de-
mais sanções administrativas 
e penais previstas.

Estas medidas foram de-
terminadas considerando o 
aumento dos números de ca-
sos relacionados à pandemia 
causada pelo coronavírus no 
município que na data do de-
creto apresentava a ocupação 
de 100% dos leitos reservados 
na Santa Casa do município e 
nos hospitais de referência em 
saúde da região. Além disso, 
a Prefeitura acatou a orienta-
ção do Ministério Público, por 
meio da 2ª Promotoria da Jus-
tiça da Comarca de Tietê, em 
relação à restrição de horários, 
visto a ocupação de leitos.

Em Cerquilho, o prefeito 
Aldo Sanson também emitiu 
um novo decreto com medidas 
de enfrentamento da pande-
mia, que valem de 14 a 21 de 
junho. Neste período, perma-
mece suspenso o atendimento 
presencial em toda e qualquer 
atividade, no horário das 20 às 
5 horas, no âmbito do municí-
pio.

Segundo a Prefeitura, a ex-
ceção fica para as atividades 

industriais, farmácias, postos 
de combustível e serviços de 
saúde de urgência e emergên-
cia e atendimento veterinário.

Após o horário estabeleci-
do, as lanchonetes, restauran-
tes e similares seguem apenas 
pelo sistema delivery até às 2 
horas da madrugada.

IMUNIZAÇÃO - Em Tietê, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
e Medicina Preventiva anun-
ciou que hoje, 18 de junho, a 
vacinação contra a covid-19 
será disponibilizada para pes-
soas acima de 52 anos sem 
comorbidades e, neste sába-
do, 19 de junho, atenderá as 
pessoas acima dos 49 anos 
sem comorbidades. Das 8 às 
12 horas, serão vacinados os 
cidadãos nascidos de janeiro a 
junho e, das 13 às 16 horas, os 

Divulgação PMT

Até ontem, 17 de junho, em Tietê, 16.425 doses da 
vacina já tinham sido aplicadas

Lidiane Lopes Gomes Ana Carolina Moscon

Fotos divulgação FAC

nascidos de julho a dezembro.
Vale lembrar que, em Tietê, 

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

Já em Cerquilho, a Secre-
taria Municipal de Saúde pro-

move nesta sexta, 18 de junho, 
drive-thru de vacinação contra 
a covid-19 no Centro Munici-
pal de Eventos, atendendo nes-
ta data exclusivamente pesso-
as sem comorbidades de 50 a 
59 anos completos, no horário 
das 8h30 às 12 horas e das 
13h30 às 18 horas. Vale lem-
brar, ainda, que o drive-thru 
também é um ponto de cole-
ta da Campanha do Agasalho 
deste ano.

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

Até ontem, 17 de junho, so-
mando todo o público-alvo da 
vacinação, em Tietê 16.425 do-
ses já tinham sido aplicadas; 
em Cerquilho, o número era 
de 19.021; em Laranjal Paulis-
ta, 13.920; e, em Jumirim, so-
mavam 1.115. 

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.

BOLETIM - Novos números 

relacionados à covid-19 foram 
divulgados pelas Secretarias 
Municipais de Saúde de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista. 

Até esta quinta, 17 de ju-
nho, Tietê registrava 3.101 ca-
sos confirmados, sendo 2.710 
curados e 282 em recuperação, 
além de 85 óbitos. Já na Santa 
Casa eram 29 internados, sen-
do três deles entubados.

Já a cidade de Cerquilho 
acumulava 5.440 casos con-
firmados, 4.331 curados e 991 
em recuperação. O número 
de mortes seguia em alta com 
118 óbitos.

No município de Jumirim, 
os casos confirmados de co-
vid-19 somavam 508 pessoas, 
tendo 433 curados, 90 pessoas 
em isolamento e seis óbitos. 

Já Laranjal Paulista regis-
trava 5.019 casos confirma-
dos, com 4.790 pacientes cura-
dos, 127 em recuperação e 102 
óbitos.

Vale destacar que o Estado 
de São Paulo registrou nesta 
quinta, 17 de junho, a soma de 
3.525.021 casos de covid-19 
desde o início da pandemia e 
120.524 óbitos. Segundo o go-
verno, a taxa de ocupação dos 
leitos de UTI no Estado é de 
81,4% e, na Grande São Paulo, 
de 78,3%.
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ANIVERSARIANTES

Jayme Dias Campos, 
aniversariou no sábado, 

12 de junho, junto da 
noiva Juliana Bettini e 

dos familiares

Os pais Carlos e Lúcia, 
o irmão Rafael e família 
parabenizaram Angélica 

Beluci pelo níver no 
domingo, 13 de junho

Maria Antonieta Ajar 
Foltran recebeu flores e 

telefonemas no domingo, 
13 de junho, ao lado do 
marido e dos familiares

Carina Scudeler Foltran 
faz aniversário hoje, 

dia 18, e festeja com o 
marido Max e os filhos 

Bruno José e Victor Hugo

Gustavo Galvão
assoprou velinhas 

ontem, 17 de junho, 
junto dos pais Marcos e 

Simone e familiares

Elo Villaça celebrou 
mais um ano de vida na 
quinta, 17 de junho, na 
companhia do marido 
Amaury e da família

Carla Jabur comemora 
nova idade nesta sexta, 
18 de junho, ao lado do 

marido Alan, do filho 
Davi e dos familiares

Caroline Rugolo 
aniversaria nesta sexta, 
18 de junho, e recebe o 

carinho dos pais, da irmã 
e de toda a família

Cindy Lisa rasga 
folhinha nesta sexta, 
18 de junho, e brinda 
a data especial com os 

pais e os familiares 

O marido, a família e 
os amigos enviam as 

felicitações para Marilia 
Schiavi Formigoni nesta 

sexta, 18 de junho

Mariany Simão Santos, 
filha de Wilson Santos 
(Ronaldinho) e Maria, 
assopra velinhas nesta 

sexta, 18 de junho

Claride Rodrigues 
Galavote muda de idade 

nesta sexta, 18 de junho, 
na companhia dos filhos, 

dos netos e da família

Nilza Helena Pilon muda 
de idade e recebe os 

cumprimentos dos filhos 
e dos familiares nesta 

sexta, 18 de junho

Bolo desta sexta, 18 de 
junho, será para Olga 

Bellaz Uliana, que festeja 
com o marido, as filhas, 

os genros e os netos

Rose Lopes Robim 
faz aniversário nesta 

sexta, 18 de junho, na 
companhia do pai e 

dos familiares

Ana Arruda completa 
nova idade neste sábado, 
19 de junho, e recebe o 
carinho dos familiares e 

dos muitos amigos

Sérgio Honório rasga 
folhinha nesta sexta, 

18, e comemora com a 
esposa Mariana, os pais 
Édie e Leonor e família

Sandra Tamaribuchi 
completa mais um ano 
hoje, dia 18, ao lado do 
marido Ewerton e dos 
filhos Lívia e Renato
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Ana Cristina Borges 
comemora aniversário 
neste sábado, 19 de 
junho, e receberá o 
carinho da família

Andréia Batistella 
assopra velinhas neste 
sábado, dia 19, junto 
da mãe, do irmão, dos 

sobrinhos e da cunhada

A esposa Sandra, os 
filhos Luiz Augusto e 

Agnez e família felicitam 
Ari Cestarioli pela nova 
idade amanhã, dia 19

Bianca Consorti 
Crescêncio festeja mais 
um ano neste sábado, 

19, na companhia da mãe 
Rosinha e familiares

Daniela Paludetto 
rasga folhinha neste 
sábado, 19 de junho, 

ao lado da mãe Elisa e
de toda a família

Eduardo Paparotto faz 
aniversário amanhã, 19 
de junho, na companhia 

da esposa Natassia 
Búffalo e familiares

Sofia Mendes Foresto 
aniversaria neste 

domingo, 20 de junho, 
com os pais Afonso e 

Lídia e familiares

Familiares e amigos vão 
enviar os parabéns para 

Tatiane Corrêa Orsi, 
aniversariante deste 
sábado, 19 de junho

Thiago Prupere Young 
aniversaria amanhã, 19 

de junho, com a mãe 
Angélica, a irmã Chiara, 
a namorada e familiares

Ademilson Moniz muda 
de idade neste domingo, 
20 de junho, ao lado da 

esposa Fátima, das filhas 
e de toda a família

Beth Camargo Búffalo 
assopra velinhas neste 
domingo, dia 20, com o 
marido Valter, as filhas, 
os genros e o netinho

Cecy Poggi recebe os 
parabéns do marido dr. 
Luís Poggi, dos filhos, 

da família e dos amigos 
neste domingo, dia 20

O marido Junio, os 
filhos Breno e Manu, 

os pais e toda a família 
parabenizam Sheila 

Neves na segunda, 21

Tatiana Pizzol Tomazella 
Ronchi assopra velinhas 

nesta segunda, 21 de 
junho, ao lado do marido 

Robinson e familiares

Valmir Giacomazzi 
festeja mais um ano 
de vida com a esposa 

Débora e a filha na 
segunda, 21 de junho

Elisabete Dante rasga 
folhinha na terça, 22, ao 
lado do marido Genésio, 
dos filhos Vinicios e Ana 

Caroline e da família

Janaína Coelho Melaré 
muda de idade na terça, 
dia 22, na companhia do 
marido Adriano, dos pais 

e dos familiares

Os amigos da 
Farmácia São Benedito 
parabenizam Janaína 

Santos pelo aniversário 
na terça, 22 de junho 

A esposa Raquel e os 
filhos Neto e Renata 

parabenizam João David 
Mazzer pela nova idade 
na terça, 22 de junho

Letícia Stefani Manoel 
rasga folhinha na terça, 
dia 22, junto do marido 
Pedro, da filha Julia e 

dos familiares

Luís Fernando Sacconi 
(Bibos) aniversaria na 

terça, 22, com a esposa 
Viviane e os filhos Vitor, 

Fernanda e Beatriz

Marina Mathias Terlizzi 
troca de idade na terça, 
dia 22, ao lado dos pais 
Carolina e Alexandre, 
do irmão e familiares

O bolo da quarta, 23 de 
junho, será para Débora 
Bortolazzo, que ganha 
beijos e abraços dos 

filhos e familiares

Elias Souza Campos vira 
a folhinha neste sábado, 
19 de junho, e recebe os 
cumprimentos da filha 
Duda e dos familiares

Franco Cuitelo assopra 
velinhas neste sábado, 
19 de junho, junto da 
esposa Ana Flávia, da 
filha Helena e família

Gabriel Teixeira Morelli 
muda de idade amanhã, 
19 de junho, ao lado dos 

pais Nelma e Paulo e
da irmã Bianca

Kelly Ferrari Camargo 
recebe os parabéns do 
marido Márcio, do filho 
Cadu e dos familiares 
neste sábado, dia 19

Lívia Coan Chagas, filha 
de Aline Botini Coan 
e Donald Antonietti 
Chagas, aniversaria 
neste sábado, dia 19

O brinde deste sábado, 
19 de junho, será para 

Marcelo Kaefer, que 
festeja com a esposa 
Iara e os familiares

Lourdes Schincariol 
Biscaro aniversaria na 

segunda, 21 de junho, e 
recebe o carinho de toda 
a família e dos amigos

Miguel Antônio Lucena 
Magalhães, filho de 

Serginho e Lucimara, 
muda de idade na 

segunda, 21 de junho

Padre Bigão será 
festejado pela família, 
amigos e comunidade 
religiosa de Tietê na 

segunda, 21 de junho

Renata Ferrari rasga 
folhinha na segunda, 21, 
e brinda com o marido 

Ronaldo e os filhos 
Augusto e Luiz Henrique

Rodrigo Picão festeja 
aniversário na segunda, 
21 de junho, ao lado da 
esposa Gabriela Sutillo

e dos familiares

Sabrina Ribeiro Thomé 
completa nova idade 
na segunda, dia 21, e 
o marido Diego Thomé 
aniversaria no dia 26

Felipe Arruda troca de 
idade neste domingo,  
20 de junho, e festeja 

a data com a namorada 
Gabriella e familiares

Karina Silva muda de 
idade neste domingo, 20 
de junho, na companhia 
do marido Rogério, do 
filho e dos familiares

Lucas Modanez assopra 
velinhas neste domingo, 

20 de junho junto dos 
pais Sergio e Claudia, da 

irmã Camila e família

O marido Zezinho e 
os filhos Vitor e Ivan 
felicitam Christiane 

Sanchez-Malo Rossiti na 
segunda, 21 de junho

Bolo da terça, 22, será 
para Felipe Paludetto, 
que comemora a data 
com a esposa Vânia 

Nastaro e a filha Elisa

Júlia Martins Forlevize
apaga velinhas nesta 

segunda, 21 de junho, ao 
lado do namorado Vitor 

Ribeiro e familiares

ANIVERSARIANTES

Fabiano Bernardes 
receberá os parabéns da 
esposa Alessandra e das 
filhas Ana Laura e Ana 

Beatriz na quarta, dia 23
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ANIVERSARIANTES

Gabriela Zaia Rocha 
assopra velinhas na 

quarta, dia 23, ao lado 
dos pais Cidinha e Luís 
Alberto e do irmão Ivan

Os pais Eduardo e Marise 
e os irmãos Júlia e 

Gabriel felicitam Giovana 
Pasquotto Carvalho pelo 
níver na quarta, dia 23

José João Fadine 
aniversaria na quarta, 
23 de junho, junto da 

esposa e dos familiares.
Receba as felicitações!

Neusa Brum Mondin 
apaga velinhas na 

quarta, 23 de junho, ao 
lado do marido Orlando 

e da filha Mariana

William Nicolau festeja 
aniversário na quarta, 

23 de junho, com a 
esposa Julieta, os filhos, 

os netos e as noras

Amilton Lourenço muda 
de idade na quinta, 24 

de junho, na companhia 
da esposa Patrícia e das 

filhas Luiza e Laura

Edmur Tauhyl recebe 
o carinho da esposa 
Adriana, dos filhos 

Gabriela e Matheus e da 
netinha na quinta, dia 24

O namorado Alexandre 
Ricione e familiares
enviam os parabéns 

para Giovana Ribeiro na 
quinta, 24 de junho 

Isadora Bettini 
aniversaria na quinta, 

24, junto dos pais Mirella 
e Fernando e das irmãs 

Giovanna e Manuella

Ivan Rossiti fica mais 
velho na quinta, 24 de 
junho, ao lado dos pais 
Zezinho e Christiane, do 
irmão Vitor e da família 

Khauê Salandin Monteiro 
assopra velinhas na 

quinta, 24 de junho, ao 
lado dos pais Chico e 

Mari e da namorada Ana

Luigi completa seis anos 
na quinta, 24 de junho, 
na companhia dos pais 
Alexandre e Juliana e

da irmã Antonella 

Maria Eduarda Scatena 
(Duda) faz 12 anos na 
quinta, 24 de junho, ao 
lado dos pais Cristiane e 

Anderson e familiares

Os pais Cristina e Luís 
Roberto e a irmã Thais 
parabenizam Mariana 
Mateus Davi pelos 12 
anos na quinta, dia 24

Nelma Morelli celebra 
mais um ano de vida na 
próxima quinta, 24 de 

junho, na companhia do 
marido e dos filhos

Rosângela Uliana 
Andrade Silva muda de 
idade na quinta, dia 24, 

na companhia do marido, 
dos filhos e da mãe

Simone Meneguel 
brinda nova idade na 
quinta, 24 de junho, 

ao lado do marido Roni 
Tomazela e do filhos

Maria e Zé Carlos Marcelino e Zezé Anézia e Plínio André e Débora

Guilherme e Aline Adriana e Aldévio Maíra e Gustavo Ivani e Vinicio

BODAS

Em Tietê, Maria Helena Raviccini da Silveira 
e José Carlos da Silveira brindaram 52 anos de  
amor e cumplicidade na segunda, 14 de junho, 
junto dos filhos Patrícia e Rodrigo, do neto Enzo 
e família. O jornal Nossa Folha parabeniza o ca-
sal pelas Bodas de Alexandrita!

Em Tietê, João Marcelino Brandolise e Maria 
José Foltran Lopes Brandolise (Zezé) festejaram 
24 anos de matrimônio na segunda, 14 de ju-
nho, na companhia dos filhos Giovanni e Luigi e 
familiares. Recebam os cumprimentos do Nos-
sa Folha pelas Bodas de Madrepérola!

Em Tietê, Anézia e Plínio Beloto comemora-
ram 71 anos de casados ontem, 17 de junho, ao 
lado dos filhos Deosdedit, Conceição, Regina, 
Regi e Cristina e de toda a família. 

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

Em Cerquilho, André Murillo Ricon e Débo-
ra Gaiotto Nunes celebrarão 28 anos de união 
nesta sexta, 18 de junho, junto das filhas Lara e 
Clara e dos familiares. 

Da redação do jornal Nossa Folha, seguem 
os parabéns pelas Bodas de Hematita!

Em Cerquilho, Guilherme Bufon Gaiotto e 
Aline Gouveia brindarão cinco anos de amor e 
cumplicidade nesta sexta, 18 de junho, junto do 
filho João Pedro e família. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pe-
las Bodas de Topázio Imperial!

Em Cerquilho, Adriana Zanetti Gaiotto e Al-
dévio Gaiotto festejarão 23 anos de matrimônio 
neste sábado, 19 de junho, na companhia dos 
familiares.

Recebam os cumprimentos do Nossa Folha 
pelas Bodas de Andaluzita!

No Uruguai, Maíra Bortoletto e Gustavo Gal-
vão vão comemorar seis anos de casados neste 
domingo, 20 de junho, e receberão os parabéns 
dos familiares do Brasil. 

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

Em Cerquilho, Ivani Luvizotto Dorighello e 
Vinicio Dorighello celebrarão 41 anos de união 
neste domingo, 20 de junho, junto dos filhos 
Cristiane, Tatiane e Dalton, dos netos Caio e Olí-
via, dos genros Marcio e Júlio e da nora Mariana. 
Parabéns pelas Bodas de Labradorita!

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

Ana Júlia Biscaro de 
Camargo completa 14 
anos na quinta, dia 24, 
junto dos pais Daniela e 
Kiko e da irmã Marina
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Guilherme Marcon Filho faz aniversário

Bianca Uliana Rodrigues de Moraes em festa

Parceria entre Tietê e Salto permite distribuir máscaras de proteção

Rotary Club realiza doação aos vicentinos

UM ANINHO

DOIS ANINHOS

SOLIDARIEDADE

CAMPANHA DO AGASALHO

Guilherme Roberto Marcon Filho, filho de Renata Pelegrini 
Marcon e Guilherme Roberto Marcon e irmão de Valentina Pe-
legrini Marcon, completou seu primeiro aninho na quinta, 10 de 
junho. A festa, restrita à família, ocorreu no sábado, dia 12, na 
Casa Mais Brincar, em Tietê.

Tema Safári levou assinatura da decoradora Solange Vidal Go-

mes de Sá.
Já o bolo e os doces foram preparados por Celi Barbieri e Ma-

ria Inês. A recreação do aniversário ficou a cargo da equipe da 
Casa Mais Brincar.

Os registros fotográficos foram feitos pela Camila Rodrigues 
Fotografia.

Bianca Uliana Rodrigues de Moraes, filha de Roberta Bellaz 
Uliana e Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes (Beto), come-
morou dois aninhos na sexta, 11 de junho, em Tietê.

Frozen foi o tema escolhido para celebrar a nova idade da ani-
versariante, em festa decorada por Solange Vidal Gomes de Sá. O 
bolo ficou a cargo da Mommy Bolos e os doces preparados por 

Maria Inês. Já os salgados foram produzidos pelo Restaurante 
Maggiorana e pelo Paiol. Cobertura fotográfica levou assinatura 
da Alecrim Dourado.

Bianca é neta de Olga Maria Gebraiel Bellaz Uliana, José Ro-
berto Uliana, dra. Marisa Alves Lima Rodrigues de Moraes e Plinio 
Rodrigues de Moraes.

Por meio de mais uma ação solidária entre o Rotary Club das 
cidades de Salto e de Tietê, foi possível distribuir 350 máscaras 
de proteção contra a covid-19 junto à entidades locais. 

Os beneficiados foram a Guarda Civil Municipal (GCM), que  
foi contemplada com 200 máscaras; a Casa de Maria, que recebeu 

130 peças; e o Recanto “Rogério de Souza”, com 20 unidades. 
A entrega foi feita pelo presidente do clube de serviços tiete-

ense, Nilson Bertola.
O objetivo foi o de conscientizar a população de Tietê sobre 

a importância do uso de máscara como uma das formas mais 

seguras de proteção contra o novo coronavírus. 
Estas máscaras começaram a ser produzidas no início de 

abril, com doações obtidas pelas esposas dos rotarianos e volun-
tários, que se uniram em prol desta causa e lançaram a campa-
nha “Máscaras para todos”.

Gilmar Ricardo de Paula e Juliana Seviero trocaram alianças 
e juraram amor eterno em cerimônia religiosa realizada nas de-
pendências do salão de festas da comunidade São Cristóvão, em 
Tietê, no sábado, 20 de setembro, com bênçãos do juiz de paz 
Marcos Roberto Cardoso Mineiro. Em seguida, os noivos Juliana e 
Gilmar receberam familiares e amigos em

Divulgação

Fotos divulgação

Fotos Alecrim Dourado Fotografia

Os termômetros registraram temperaturas muito baixas 
nos últimos dias e as Formiguinhas do Rotary Club de Sal-
to entraram em ação na cidade de Tietê com a Campanha do 
Agasalho “Aquecendo corações e salvando vidas”. Desta vez, 
foram favorecidos os assistidos pela Sociedade São Vicente de 
Paulo, grupo conhecido como “vicentinos”.

Na oportunidade, o Rotary Club de Salto doou 120 coberto-
res e 40 travesseiros aos vicentinos, que os entregaram às fa-
mílias carentes cadastradas, conforme a necessidade de cada 
uma. É importante ressaltar que a campanha ainda não acabou 
e todo gesto de solidariedade contribui para o alívio do sofri-
mento dos mais necessitados.

Formiguinhas do Rotary Club de Salto seguem 
animadas com a campanha do agasalho

Guarda Civil Municipal (GCM) Casa de Maria Recanto “Rogério de Souza”

Valéria Araújo representou os vicentinos no ato da 
doação feita pelas Formiguinhas do Rotary Club

Fotos Camila Rodrigues Fotografia

L E I A  E  A S S I N E
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Salve, Deraldo Rodrigues!

Um dos decanos da litera-
tura afro-brasileira, o poeta 
Carlos de Assumpção nasceu 
em Tietê, em 23 de maio de 
1927. Entendedor da força da 
palavra, é um ícone na obra 
de resistência negra no Bra-
sil. Analfabeto, seu avô Cirilo 
Carroceiro, que deixou de ser 
escravizado pela Lei do Ventre 
Livre (1871), era quem contava 
histórias testemunhais sobre 
a escravidão, as marcas desse 
período e servia de contrapon-
to para o garoto que lia uma 
história diferente nos livros 
didáticos. O pai de Carlos As-
sumpção também era analfa-
beto, mas tinha habilidade na 
palavra contada. Já a mãe era 
alfabetizada, amante da poesia 
e trabalhou como cozinheira e 
ainda lavava roupa para fora.

Sua formação foi construí-
da com pilares para entender 
o mundo a sua volta e o que 
familiares e tantos outros ne-
gros sofreram no passado e, 
ainda, vivem hoje. Na idade 
adulta, conseguiu formar-se 
em Direito e Letras e ainda tra-
balhou como professor para 
crianças ao estudar no então 
chamado curso Normal em 
Tietê, tendo como professo-
ra Albertina Audi. Mais tarde, 
passou a residir em Franca, 

onde obteve formação univer-
sitária em Direito e Letras, Por-
tuguês e Francês, e se iniciou 
no exercício  da Advocacia. 

Foi colaborador da Revista 
Literária Veredas, do Suple-
mento Cultural Arte Agora e 
do Suplemento Cultural do Di-
ário Oficial do Estado. É mem-
bro da Academia Francana de 
Letras, coordenador do Grupo 
“Canto e Verso”, responsável 
pela realização de rodas de po-
emas em escolas. Além disso, 
coordena o evento “A Semana 
da Raça” e o coral “Afro-Fran-
cano”.

Entre os 20 e os 40 anos, 
participou intensamente da 
cena cultural paulistana, em 
especial nas atividades ar-
tísticas, sociais e políticas 
vinculadas ao Movimento Ne-
gro. Misto de poeta e tribuno, 
tornou-se figura conhecida 
em reuniões, assembleias e 
saraus, momentos em que 
tomava a palavra para entu-
siasmar as plateias com seus 
versos infamados de denún-
cia da discriminação embuti-
da no racismo onipresente na 
sociedade, sempre acobertada 
pela ideologia da cordialidade 
e da democracia racial. Tudo 
isto como moderno griot, a 
compartilhar seus saberes em 

forma de poesia e disseminar 
apelos à nova consciência ne-
gra que então se formava. 

Em 1958, aos 31 anos, rece-
beu o título de Personalidade 
Negra, no 70º aniversário da 
Abolição, conferido pela Asso-

ciação Cultural do Negro, em 
São Paulo. Em 1982, ganhou 
um novo título, desta vez, o 
de Personalidade do Ano, em 
Franca. Também foi homena-
geado com a Placa de Prata na 
Semana Cornélio Pires, em Tie-

tê, em 1996.
Apesar de toda sua histó-

ria, somente em 1982 surgiu a 
primeira edição do seu conhe-
cido livro “Protesto: poemas”, 
em que reúne seus textos mais 
conhecidos. Em 1988, Cente-
nário da Abolição, veio a pú-
blico a segunda edição, com 
apresentação de Henrique 
Alves e prefácio de Aristides 
Barbosa. Em 2000, publicou o 
volume “Quilombo”; em 2009, 
a coletânea “Tambores da noi-
te” e, em 2020, “Não pararei de 
gritar”, consagrada edição de 
suas poesias pela Companhia 
das Letras. 

Precursora do rap do slam 
contemporâneos, sua poesia 
constrói um poderoso elo en-
tre a ancestralidade africana, a 
sua tradição de oralidade e as 
formas modernas de expres-
são da consciência e da esté-
tica negras presentes na diás-
pora africana nas Américas. 
Seus versos retomam o legado 
milenar da poesia oral para 
tocar nas angústias do existir 
e do ser  negros numa socie-
dade marcada pela herança da 
escravização. Seu poema “Pro-
testo”, premiado em diversos 
certames e aclamado como 
hino por diversas gerações, 
marcou época e simbolizou a 

ascensão e as reivindicações 
da intelectualidade negra bra-
sileira, tornando-se referência 
obrigatória em diversas anto-
logias, com traduções para o 
inglês, francês e alemão.

O autor está presente em 
algumas edições da série Ca-
dernos Negros. Em sua auto 
apresentação, no número 7, 
afirmou acreditar que “um 
dia seremos realmente todos 
irmãos. Contudo, a concretiza-
ção desse anseio, deste sonho 
de muitos dependerá da luta 
de todos os homens...” (1984, 
p. 18).

Sua poesia está presente 
também no CD “Quilombo de 
palavras”, de 1998, produção 
em parceria com o poeta Cuti. 
E, mais recentemente, no vigo-
roso documentário em longa 
metragem “Carlos de Assump-
ção: Protesto”, com roteiro e 
direção do professor de Teoria 
Literária e pesquisador Alber-
to Pucheu. O filme colhe um 
depoimento pungente da vida 
e da obra do poeta e se consti-
tui em importante arquivo-me-
morial da sua vida e produção 
poética. Além disso, neste ano, 
a Unesp concedeu a Carlos de 
Assumpção o título de Doutor 
Honoris Causa em reconheci-
mento ao seu trabalho.

Além de advogado, professor e escritor, este poeta é um ícone na obra de resistência negra no Brasil, além de neto de Cirilo Carroceiro

Conheça quem é o tieteense Carlos de Assumpção 

 Carlos de Assumpção adotou Franca como ponto de 
resistência e produção para sua vasta obra literária

Ricardo Benício/Folhapress
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Perfil entrevista 
Ester Tirabassi

Arquivo pessoal

Acervo familiar

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

edição traz a professora Láza-
ra Augusta Cardia Sabatini, 
tieteense nascida em 23 de 
outubro de 1943. Era filha de 
Abel Cardia e Ana Módolo Car-
dia. Tinha como irmãos: Maria 
José, Zélia, Bernadete, Lour-
dinha, Carolina, Ester, João e 
Geraldo.

Estudou em Cerquilho e 
depois em Tietê, na então Es-
cola Estadual de Primeiro e 
Segundo Grau (EEPSG) “Plínio 
Rodrigues de Morais”, onde se 
formou professora no ano de 
1963. 

Casou-se com o Anézio Sa-
batini, em 2 de janeiro do ano 
de 1965, e, com ele, teve três 
filhos: Anabel, Mário César e 
Rosibel.

Lázara mudou-se para 
Barueri, dando continuidade 
aos estudos, formando-se em 
Ciências Físicas e Biológicas. 

Nesta cidade, lecionou até se 
aposentar.

A professora tieteense fa-
leceu em 12 de maio de 1994.

Seu nome serviu de deno-
minação, inicialmente, para 
uma Escola Municipal de Edu-
cação Infantil (Emei) em Cer-
quilho, através da indicação 
da então vereadora Julieta Lu-
vizotto Nicolau, pela Lei 2.314, 
de 23 de novembro de 2000.

Porém, diante da necessi-
dade de atender a demanda 
da comunidade com o Ensino 
Fundamental, a mesma escola 
foi reorganizada na gestão do 
prefeito Aldo Sanson, através 
da Lei 2.743, de 19 de dezem-
bro de 2006, e passou a ser 
conhecida como Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental 
(Emef) “Professora “Lázara Au-
gusta Cardia Sabatini”, situada 
na rua João Pagotto, 390, no 
bairro Jardim Aliança.

Acervo Nossa Folha

Ester Cristina Tira-
bassi Gomes nasceu em 
4 de janeiro de 1978, em 
Tietê, da união de José 
Angelo Tirabassi (in me-
moriam) e Ivete Venan-
cio Tirabassi. Casada 
com Marcelo Espinha 
Gomes, é mãe dos gême-
os Pietro e Enzo Tirabas-
si Gomes. Formada em 
Análise de Sistema pela 
Universidade Paulista 
(Unip), cursa Formação 
Leis da Vida. Além de 
empreendedora, atual-
mente, encontra-se em 
transição de carreira 
para mentora Leis da 
Vida

Eu sou? Uma filha 
amada, uma esposa 
apaixonada, uma mãe 
amorosa, empreendedo-
ra, observadora e amante da natureza. Sou perfeitamente im-
perfeita, sou buscadora de autoconhecimento e imensamente 
grata a Deus pela vida e pela família maravilhosa que eu tenho.

Sinônimo de beleza? A natureza. 
Cantor e cantora? Chitãozinho & Xororó e Shania Twain.
Ator e atriz? Tarcísio Meira e Glória Menezes.
Sonho? Poder ficar velhinha ao lado do meu marido, ver 

meus filhos se casarem e conhecer meus netos.
Amor? Está presente em tudo que Deus criou.
Solidão? Só sente quem não conhece a si mesmo.
Deus? O Amor puro que habita em nós.
Religião? Católica.
Filme? A Vida é Bela.
Sonho de consumo? Uma viagem para a Itália, Portugal e 

Estados Unidos.
Defeito? Perfeccionista. 
Qualidade? Esforçada.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Viagem em família.
Qual o livro de cabeceira? A Bíblia Sagrada.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Modelista.
Momento da vida para repetir? O dia do meu casamento. 
Alegria? Saber da minha gravidez. 
Tristeza? A perda do meu pai.
Decepção? Os políticos.
Receita contra o tédio? Movimento de qualquer natureza, 

pois vida que tem movimento não tem tédio.
Tem saudades do quê? Do meu pai.
Amizade é? Estar ao lado nos momentos difíceis.
Um(a) amigo(a) especial? Vários, mas, em especial, minhas 

amigas Juliana Dorighello e Patrícia Búfalo.
Palavra que riscaria do vocabulário? Nenhuma.
Ídolo? Meu pai.
Frase? “Possuir a nossa história e amar a nós mesmos du-

rante esse processo é a coisa mais corajosa que faremos” - 
Brené Brown.

Nota 10 para: quem não foge da vida.
Nota zero para: os políticos corruptos.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meu pai e mi-

nha mãe.
Planos para o futuro? Seguir o caminho do autoconheci-

mento, iniciar meus atendimentos e servir a vida!
Recado? “Tenha coragem para ser imperfeito! Aceite, abra-

ce e ame suas fraquezas. Deixe de lado a imagem da pessoa 
que deveria ser, para aceitar a pessoa que realmente é”.

DE 19 A 25 DE JUNHO

MARTINS MANIPULAÇÃO - (15)3282-3413

ESPAÇO ABERTO

Como me sinto realizada 
como filha e profissional da 
comunicação em poder usar 
o dom que Deus me deu para 
recordar do gigante Deraldo 
Rodrigues que, além de pai e 
mestre da vida, tornou-se um 
ídolo e um dos profissionais 
veteranos mais dinâmicos e de 
referência do bom jornalismo 
de Cerquilho e região.

À frente do seu tempo e 
dono de um estilo inconfun-
dível, Deraldo Rodrigues foi 
um homem que sacudia as in-
formações e remexia os mais 
profundos baús para trazer 
a notícia com veracidade. Por 
muitos, foi considerado único 
e, por isso, tornou-se admira-
do. Não gostava de se apro-
priar da função, mas nasceu 
para ser um jornalista pelo 
dom da escrita. Tinha senso 
crítico aguçado e criatividade 
ímpar em tudo que fazia! 

Definitivamente, pos-
suía o domínio das palavras 
e da escrita desde pequeno. 
Aliás, em ocasiões diversas, 
seus amigos e admiradores 
me falaram e, ainda falam, 
que, em um tempo em que 
sobram sentimentos peque-
nos e faltam referências po-
sitivas, a partida do meu pai 
naquele 26 de dezembro de 

2015 empobreceu a história 
cerquilhense, pois, a partir da-
quela data, Cerquilho perdeu 
um profissional humanista, de 
consciência e luz própria, um 
poeta que amava Cerquilho, 
embora tivesse nascido em Ju-
quiratiba, distrito de Conchas. 
Esses mesmos admiradores, 
assim como a família, tam-
bém lamentam a falta de re-
conhecimento público diante 
do que representou Deraldo 
Rodrigues, aquele que regis-
trou nos jornais a história de 
Cerquilho e do seu povo, um 
escritor e poeta que, por gera-

ções, transmitiu conteúdos de 
maneira íntegra. Foram mais 
de quatro décadas notician-
do fatos de forma marcante. 
Não é lisonja, mas meu pai era 
uma pessoa justa e um profis-
sional da imprensa bastante 
respeitado por sua coragem e 
ideal. 

Naquela noite de sábado, 
26 de dezembro de 2015, pós-
-Natal, no Pronto Atendimento 
da Santa Casa de Tietê, foi-se, 
aos 63 anos, um bravo guer-
reiro, aquele que transcendeu 
os limites da própria profissão 
para, além de informar, enco-

rajar o pensamento crítico e o 
exercício da cidadania e da de-
mocracia com esclarecimento. 
Sem Deraldo Rodrigues, vi-
vemos um enorme vazio, um 
vazio da sua presença e dos 
seus ensinamentos coerentes 
e inteligentes. 

Mas quem o conheceu, de 
verdade, sabe que, indepen-
dentemente desse reconhe-
cimento que falta à imagem 
dele, o filho de Damaso e Ana 
é grato aos que ficaram do 
lado de cá e que reconhecem 
nele o talento e a capacida-
de de criar e servir com total 
competência e humildade. 
Já nós, temos a certeza de que 
Deraldo Rodrigues será in-
substituível e, enquanto esteve 
por aqui e, ainda que algumas 
vezes incompreendido, suas 
ações produziram verdadeira 
transformação, fosse como ser 
humano, pai de família e pro-
fissional de força e identidade. 
Ficam a saudade, o respeito e 
o registro de que foi um privi-
légio usufruir da sua convivên-
cia e extraordinário talento!

Neste 18 de junho de 2021, 
data que ele completaria 69 
anos se aqui estivesse, deixo 
um Grito de Alerta: “Salve, De-
raldo Rodrigues! Você é ines-
quecível!”

Por Damana Maria Rodrigues

Deraldo Rodrigues completaria 69 anos
nesta sexta, 18 de junho
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De acordo com o Observatório da Câmara, a pandemia foi novamente assunto dominante entre os 20 requerimentos apresentados na sessão

Cobrada mais agilidade na aplicação das vacinas
COVID-19

Osinaldo quer esclarecimentos sobre infração ambiental

QUESTIONAMENTOS

No papel de fiscalizador 
dos atos do Poder Executivo 
como legítimo representan-
te da população, o vereador 
Osinaldo Oliveira (Cidadania) 
usou a tribuna livre da Câmara 
Municipal de Cerquilho na ses-

são da segunda, 14 de junho, 
para falar sobre um Auto de 
Infração Ambiental contra a 
Prefeitura.

De acordo com o edil, o Po-
der Executivo foi autuado a pa-
gar uma multa. Diante disso, 
requereu que o prefeito Aldo 
Sanson (PSDB) envie à Casa de 
Leis os esclarecimentos sobre 
o referido Auto de Infração 
Ambiental com documentos 
comprobatórios sobre a multa 
em que o município terá que 
desembolsar. O requerimento 
deverá ser apreciado na próxi-
ma sessão ordinária da segun-
da, 21 de junho, às 19 horas..

FOGOS DE ARTIFÍCIO - O 
Projeto de Lei (PL), de autoria 
dos vereadores Vinícios Morás  
(Republicanos), Osinaldo Oli-
veira (Cidadania), Tércio Levi 
Dias (Democratas), Mauro Fra-
re (PSDB) e dra. Daniele Peev 
(Republicanos), foi aprovado 
por unanimidade na Câmara 

Municipal e sancionado pelo 
Poder Executivo, passando 
a ser a Lei 3.401, que proíbe  
soltar fogos de artifício com 
estampido (barulho) em Cer-
quilho. 

Ao ser aprovado e sancio-
nado pelo Poder Executivo 
Municipal, o PL passou a ser 
reconhecido como a Lei 3.401, 
conforme publicação no Diário 
Oficial datado de 16 de junho 
de 2021.

Segundo os vereadores, o 
Poder Executivo deverá regu-
lamentar a lei e a fiscalização. 
Portanto, essa determinação 
tem como objetivo coibir o 
manuseio, a utilização, a quei-
ma e a soltura de fogos de es-
tampidos e de artifícios, assim 
como de quaisquer artefatos 
pirotécnicos de efeito sonoro 
ruidoso no município, consi-
derados tão prejudiciais aos 
animais domésticos, aos ido-
sos, acamados, às crianças e às 

pessoas com deficiência.
ATENDIMENTO - Após 

acerto da contratação de médi-
cos especialistas para consul-
tas, exames e procedimentos 
na Policlínica, os vereadores 
Cleiton Scudeler (Cidadania), 
Adriano Thibes (PRTB), Cleuza 
Belino (PSDB), Vinícios Morás 
(Republicanos), dra. Daniele 
Peev (Republicanos) e Simone 
Feher (PSDB) indicaram ao Po-
der Executivo que seja organi-
zado um mutirão, em horário 
estendido e aos fins de sema-
na, para suprir a demanda de 
pacientes e a fila de espera, 
pelo não atendimento nos me-
ses de março a maio devido à 
falta de profissionais na Rede 
Pública Municipal. Os vereado-
res também apontaram que a 
não prestação destes serviços 
no referido período permitiu 
que a Prefeitura deixasse de 
aplicar R$540.474,15 já desti-
nados para este fim.

Na sessão ordinária da ter-
ça, 15 de junho, na Câmara 
Municipal de Tietê, os verea-
dores cobraram mais agilidade 
da Prefeitura na aplicação das 
doses da vacina contra a co-
vid-19.

De acordo com o Observa-
tório da Câmara, que é uma 
página mantida no Facebook 
por Beto Rodrigues, vereador 
de Tietê entre 2017 e 2020, a 
pandemia foi novamente as-
sunto dominante entre os 20 
requerimentos apresentados. 
Na mesma data, também deu 
entrada na Casa de Leis um 
projeto do presidente Alfredo 
Melaré Neto (PL) em prol das 
mulheres tieteenses.

VACINAÇÃO - O vereador 
Junior Regonha (MDB) fez o 
encaminhamento de dois re-
querimentos referentes à do-
ses de vacina contra a covid-19 
e, por meio deles, solicitou a 
regulamentação da xepa da 
vacina e, em outro, a utilização 
das doses remanescentes para 
o avanço da imunização.

O vereador esclareceu as 
razões do seu pedido e justi-
ficou que “são dois aspectos 
importantes de todo o proces-
so de imunização. O primeiro 
deles, objeto do requerimento  
297/2021, diz respeito a sobra 
das doses que ocorre durante 

o processo de imunização, ou 
seja, a chamada xepa, que tem 
sobras de doses e precisam ser 
aplicadas em até seis horas. 

“Em requerimentos ante-
riores já questionei em quais 
grupos a Secretaria Municipal 
de Saúde e Medicina Preven-
tiva vinha utilizando estas 
sobras e recebi a informação 
que as mesmas vinham sendo 
aplicadas nos próprios grupos 
da campanha de imunização, 
porém, este procedimento 
não está regulamentado pelo 
município e a regulamentação 
por meio de decreto é a ga-
rantia do cidadão de que este 
procedimento escolhido pelo 
município será efetivamente 
o adotado até o final do pro-
cesso. Ou seja, regulamentar 
é a garantia de cumprimento 
e, portanto, de uso igualitário 
destas sobras de dose”, ques-
tionou Regonha. 

Já o requerimento 
301/2021 abordou outro as-
pecto. Desta vez, ao que se 
referem as doses remanes-
centes, portanto, não enviadas 
pelo Estado e que não foram 
aplicadas nas fases anteriores 
da campanha. “O meu pedido 
se refere exatamente a este es-
toque. Defendo o procedimen-
to de aplicação destas doses 
para o avanço das faixas etá-

rias e aplicação em públicos-
-alvo vulneráveis, como as lac-
tantes não contempladas no 
Plano Nacional de Imunização. 
Evidentemente que esta ope-
ração exigirá uma atuação do 
município junto aos órgãos do 
Estado, controladores do pro-
cesso de imunização, porém, 
também precisará de atuação 
e cobrança do município junto 
ao Estado para que possamos 
efetivamente utilizar estas do-
ses que nos foram remetidas 
e sobraram, pelo bem e pela 
saúde da população”, comple-

tou Regonha
Na mesma sessão, Alfredo 

Melaré pediu a palavra e en-
dossou o pedido do edil.

PROJETO MIAUAJUDE - 
O vereador Adriano Aronchi  
(DEM) sugeriu ao prefeito Vla-
mir Sandei (PSDB) a doação de 
um terreno municipal, locali-
zado no bairro Mandissunun-
ga, para a Associação Prote-
tora de Animais “MiauAjude”  
instalar a sua sede e abrigar os 
animais. Os pedidos de auxílio 
ao MiauAjude têm sido recor-
rentes nas sessões da Câmara 

de Tietê neste ano.
SANTA CASA - Em um dos 

requerimentos, o presidente 
Alfredo Melaré pediu esclare-
cimentos à Santa Casa de Tietê 
sobre a morte de um paciente 
identificada como covid-19, 
mesmo este tendo histórico 
de doença terminal e resulta-
do negativo para o vírus, dias 
antes do seu falecimento.

PROCURADORIA DA MU-
LHER - Projeto de autoria do 
presidente Alfredo Melaré pro-
põe a criação da Procuradoria 
Especial da Mulher, órgão des-
tinado a atuar em defesa das 
mulheres do município. 

O texto do projeto pre-
vê que o órgão será formado 
exclusivamente por mulhe-
res, contará com a estrutura 
e suporte técnico da Câmara 
e, dentre outras atribuições, 
acompanhará casos de violên-
cia e discriminação e verificará 
a aplicação das políticas pú-
blicas municipais em favor da 
igualdade de gênero.

Além disso, ficou definido 
que a Procuradoria Especial 
da Mulher será composta por 
três membros, sendo necessa-
riamente vereadoras, procura-
doras, representantes da so-
ciedade civil e/ou servidoras 
públicas da Câmara Municipal 
de Tietê, designadas pelo pre-

sidente do Poder Legislativo 
a cada dois anos, no início da 
Legislatura.

 Estes cargos da Procurado-
ria Especial da Mulher não se-
rão remunerados e não confli-
tarão com os cargos previstos 
na estrutura organizacional da 
Câmara Municipal de Tietê.

À Procuradoria Especial 
da Mulher compete zelar pela 
participação mais efetiva das 
mulheres nos órgãos e nas ati-
vidades do Legislativo e, ainda, 
receber, examinar e encami-
nhar aos órgãos competentes 
denúncias de violência e discri-
minação contra a mulher, bem 
como fiscalizar e acompanhar 
a execução de programas do 
Governo Municipal, que visem 
à promoção da igualdade de 
gênero, assim como a imple-
mentação de campanhas edu-
cativas e antidiscriminatórias 
de âmbito municipal, além 
de cooperar com organismos 
nacionais e internacionais, 
públicos e privados voltados 
à implementação de políticas 
públicas para as mulheres, en-
tre outras determinações.

RECESSO - De acordo com 
o Observatório da Câmara, o 
Poder Legislativo tieteense en-
trou em recesso e os trabalhos 
serão retomados apenas em 
20 de julho. 

Protocolada denúncia no Poder Legislativo contra ex-vereador
EM CERQUILHO

A Câmara Municipal de 
Cerquilho confirmou que uma 
denúncia contra o ex-verea-
dor e servidor municipal José 
Carlos Rodrigues Medeiros foi 
protocolada na referida Casa 
de Leis no início deste mês, a 
qual será submetida para a de-
liberação do presidente Mauro 
Frare (PSDB), que determinou 
sua remessa à Assessoria Jurí-
dica para elaboração de pare-
cer na forma regimental.

Segundo consta na de-
núncia protocolada, foram 
cobrados esclarecimentos de 
supostas horas-extras pagas 
a Medeiros, além da apuração 
da função supostamente não 
desempenhada por ele como 

tratorista. Com base no Portal 
da Transparência, descobriu-
-se que o ex-vereador e servi-
dor municipal ingressou na 
Prefeitura de Cerquilho, em 14 
de dezembro de 2012, como 
operário de serviços gerais e, 
em dezembro de 2018, passou 
a ocupar o cargo de tratorista, 
após ser aprovado em concur-
so público. 

Ainda segunda a mesma 
denúncia apresentada na Câ-
mara de Cerquilho, “há fortes 
indícios de fraudes” nesse 
certame em relação a deter-
minados cargos, tanto que o 
referido concurso tem pedido 
de reconhecimento de nulida-
de, movido por ação popular, 

sob o número de processo 
0003883-44.2014.8.26.0137, 
disponível para consulta no 
site do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ-SP).

No caso específico do ser-
vidor investigado, a denúncia 
questiona a convocação de Me-
deiros como tratorista em ra-
zão da sua classificação. Além 
dessa queixa, no material en-
tregue ao Poder Legislativo 
constam a dúvida se o mesmo 
sabe operar uma máquina; a 
diferença salarial de uma fun-
ção para a outra; e a ausência 
de registro da sua entrada e 
saída do serviço como tratoris-
ta da Garagem Municipal; além 
da acusação de fazer uso de 

veículos oficiais sem uma por-
taria que o autorizasse.

No documento, ainda, há 
o seguinte questionamento: 
“não bastasse às evidências, 
observamos que o mesmo (Me-
deiros), após não conseguir a 
reeleição como vereador em 
2020, acabou contemplado 
com o cargo de assessor de 
Relações Políticas da Prefeitu-
ra recebendo, em 31 de maio 
de 2021, cerca de R$4.626,55”.

Referente às acusações, até 
o fechamento desta edição, o 
jornal Nossa Folha não conse-
guiu contato com o servidor, 
porém, coloca-se à disposição 
para os devidos esclarecimen-
tos, caso seja de seu interesse.

Poder Legislativo entrou em recesso e os trabalhos 
serão retomados apenas em 20 de julho

A Assessoria Jurídica da Casa de Leis deve 
elaborar parecer na forma regimental

Estendido o prazo de entrega 
de relatório da CE

CASO FÚLVIO

Em Cerquilho, por seis vo-
tos a favor, quatro contrários 
e uma abstenção, na sessão 
ordinária da Câmara Munici-
pal na segunda, 7 de junho, 
foi aprovado o Projeto de Re-
solução 1/2021, de autoria 
da Comissão Especial (CE), 
composta pelos vereadores 
Simone Feher Bellucci (presi-
dente), Vinícios Morás (relator) 
e Adriano Thibes (membro), 
que alterou a data final para 
entrega do relatório acerca da 
denúncia envolvendo o verea-
dor Fúlvio do Amaral (PSDB), 
suspeito de tentar abusar de 
uma jovem de 17 anos. 

O prazo regimental foi es-
tendido por mais 10 dias úteis, 
além dos 30 dias inicialmente,  
para conclusão dos trabalhos. 

O projeto, que prorrogou 
o prazo, foi aprovado com os 
votos favoráveis de Cleuza Be-

lino, Cleiton Scudeler, dra. Da-
niele Peev, Simone Feher, Viní-
cios Morás e Adriano Thibes. 
Germano Reis, Dé Santos, Tér-
cio Levi Dias e Osinaldo Olivei-
ra votaram contra a prorroga-
ção do prazo. Fúlvio se absteve 
do voto e o presidente Mauro 
Frare só votaria em caso de 
empate. Faltando apenas mais 
uma sessão ordinária para o 
início do recesso, o relator Vi-
nícios Morás se comprometeu 
em entregar o relatório na se-
gunda, 21 de junho.
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