
Segundo anunciado, a Prefeitura investirá aproximadamente 35 mil 
metros quadrados em manutenção

Divulgação PMT

SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2021 - ANO 62 - nº 3.082 - R$4,00
jornalnossafolha.com.br

EM TIETÊ

ATUAÇÃO

Vias recebem 
recapeamento
asfáltico 

Alfredo Melaré Neto ganha destaque regional

Após o investimento na 
melhoria da malha viária de 
ruas no Bonanza, em Tietê, foi 
autorizada a execução do reca-
peamento asfáltico em ruas do 

Povo Feliz. Além desse bairro, 
trecho das ruas Comendador 
Antônio Manoel Alves e dr. 
Ibrahim Camargo Madeira, 
também foram contemplados.

Para ampliar os serviços, 
nesta semana, a avenida Guio-
mar Fleury de Camargo pas-
sou a receber a manutenção.
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UTILIDADE PÚBLICA
SAMAE, TRABALHANDO PARA VOCÊ, PEDE A COLABO-
RAÇÃO DE TODOS QUANTO AO USO CONSCIENTE DA 
ÁGUA.
PEQUENAS AÇÕES NO DIA A DIA CONTRIBUEM PARA 
EVITAR O DESPERDÍCIO:
aDIMINUIR O TEMPO NO CHUVEIRO;
aFECHAR A TORNEIRA PARA ESCOVAR DENTES E EN-
SABOAR LOUÇAS;
aEVITAR O USO DE MANGUEIRA PARA LAVAR CALÇA-
DAS, QUINTAIS E CARROS;
aVERIFICAR E CONSERTAR OS VAZAMENTOS.

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

O presidente da Câmara de 
Tietê, Alfredo Melaré Neto (PL), e 
o representante do deputado esta-
dual André do Prado (PL), Fabricio 
Amaro, estiveram na quinta, 12 de 
agosto, em reunião na Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), para fortalecerem os 
laços com a entidade através de 
um encontro bastante promissor 
junto do chefe de Relações Institu-
cionais e Governamentais, Sérgio 
Barbour, do diretor regional do Se-
nai/SP, Ricardo Figueiredo Terra, 
e do deputado da América do Sul, 
Fausto Longo, além da equipe téc-
nica do Senai e Sesi.

Objetivo é o de intensificar a 
parceria com as indústrias locais  e 
promover a geração de novos em-
pregos e a formação e retenção de 
talentos.

POSSE - Considerando sua atu-
ação regional, Alfredo Melaré Neto 
tomou posse como vice-presidente 
do Parlamento Regional Metropo-
litano de Sorocaba, Itapetininga e 
Tatuí (PRMSIT), o que permitirá a 
ele trazer grandes benefícios para 
Tietê, bem como para toda região.

O PRMSIT promove a integra-
ção de 34 municípios, agrupados 
nessas três regiões, visando o de-
senvolvimento regional, em busca 
de soluções e melhorias coletivas 
junto aos entes federados. Esta ini-
ciativa conta com o apoio da União 
dos Vereadores do Estado de São 
Paulo (UVESP).

Na ocasião, Tietê foi represen-
tado pelo presidente da Câmara 
Municipal, que assumiu como vi-
ce-presidente do PRMSIT, e pelo 
vereador Claudio Donizete Bueno 
(PSDB) como presidente da Comis-
são de Segurança Pública. 

Vale destacar que Alfredo Me-
laré Neto tem estreitado os laços 
com as autoridades das cidades 
vizinhas e circunvizinhas, com 
objetivo de agilizar soluções para 
as demandas em comum. Assim, 
essa expressiva representação de 
Tietê no PRMSIT, com um dos mais 
fortes representantes do Poder Le-
gislativo da macrorregião, une es-
forços com os demais municípios 
e auxilia os Poderes Executivos nos 
processos em comum.

O presidente Alfredo Melaré Neto (PL) foi recebido 
pela equipe equipe técnica do Senai e Sesi

Função ocupada por Alfredo permitirá a ele trazer benefícios 
para Tietê, bem como para toda região

O presidente da 
Câmara de Tietê 
assumiu como
vice-presidente
do PRMSIT

Alfredo Melaré Neto 
tomou posse como 
vice-presidente do 

Parlamento Regional 
Metropolitano 
de Sorocaba, 

Itapetininga e Tatuí 
(PRMSIT)

Alfredo Melaré Neto esteve na Fiesp com Fausto Longo, 
Fabricio Amaro e Sérgio Barbour 

Alfredo Melaré Neto e Claudio Donizete Bueno ao lado 
do presidente do PRMSIT, Thiago Gonçalves
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Bicadinhas da semana 
Cultive a gratidão diária!

PARA ENCERRAR

A capacidade de manter o pensamento positivo, de ter sem-
pre o olhar voltado para o lado bom das coisas (e acredite: tudo, 
tudo mesmo tem um lado bom) e o hábito de agradecer todos os 
dias, certamente, vai levá-lo(a), ainda que lentamente, a uma mu-
dança de valores. Já parou para refletir que essa mudança pode 
ser uma das responsáveis pela sua felicidade?

Assim, se refletirmos corretamente, poderemos perceber que, 
para cada acontecimento da vida, existe um olhar, um sentir, um 
pensar, um interpretar. São eles que podem transformar aquela 
experiência em algo positivo ou negativo. Desse modo, é preciso 
aprender que a grande força, neste caso, está nas “lentes” com as 
quais os nossos olhos enxergam a vida. 

Por exemplo, podemos olhar para o trânsito congestionado, 
para o apagão de energia elétrica e para o peso que aumentou na 
balança no último fim de semana como grandes prejuízos. Pode-
mos, ainda, reclamar da bagunça que as crianças e os pets  fazem 
em casa e daquela pessoa que sempre quer saber da sua vida. 
Podemos reclamar, ainda, por ter que ir ao supermercado lotado 
e desejar a morte ao cão do vizinho que late a noite inteira.

O que faria uma pessoa grata (que também não tem uma vida 
perfeita) em cada uma dessas situações? Primeiro, estaria feliz 
por não precisar enfrentar o transporte público. Depois, agrade-
ceria pela luz elétrica existir e também por ter se lembrado de 
comprar velas para quando vierem os apagões. 

Uma pessoa grata e feliz jamais se escravizaria por algo que 
valha mais que sair da dieta para comer e beber com a família e 
os amigos. Aliás, gente grata também adora a bagunça das crian-
ças e dos pets, porque isso é sinal de que estão bem e saudáveis. 
As pessoas gratas valorizam os amigos, principalmente, os que 
se preocupam com elas. 

Sobre o supermercado, todos nós devemos ser gratos por po-
der estar na fila imensa, pois há muitos que gostariam de estar 
lá, comprando pelo menos o necessário. E quanto ao cão da vizi-
nho? As pessoas gratas e felizes costumam ter pets e amam, in-
condicionalmente, todos eles, sejam do vizinho, sejam das ruas. 
Além do mais, elas dormem bem. 

Lembre-se, portanto, que a gratidão pode ser uma das portas 
para a tão procurada felicidade, exatamente porque as pessoas 
gratas são sempre sinônimo de alegria e sabem agradecer muito 
e sempre! 

Caso esteja lendo essas palavras em um dia ruim, agradeça 
por poder estar fazendo esta leitura, agradeça pela cama quen-
tinha e limpa que você dorme e por poder se alimentar todos os 
dias. Pare de olhar para o que não existe, para o que você ainda 
não pode, para o que não está e para o que não é até então.

Saiba que, enquanto você reclama, alguém ao seu lado solta 
uma gargalhada. Por isso, por mais difícil que seja, não deixe que 
os resultados negativos da vida permitam uma guerra constante 
na sua alma, como o lado cheio e o lado vazio do copo. Quem 
sofre pela água que não tem, deixa de beber a que está ali dispo-
nível debaixo do nariz de cada um de nós. 

Portanto, a mensagem que fica hoje ensina que é preciso en-
tender que, em cada amanhecer, a todos é dada uma nova opor-
tunidade de viver uma nova vida com gratidão. Concorda?

“Não deixe que as pessoas lhe façam desistir daquilo que 
você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de 
tudo, seja feliz” - autor desconhecido.

SOLETRANDO Os fofoqueiros de plantão disseram que Ri-
cardo Vidotto vai participar do Soletrando, do Caldeirão do Huck, 
e levará César “Boninho” Guitte para ajudá-lo na disputa. A pri-
meira prova será a de soletrar os nomes dos animais da hípica. 

FUSO HORÁRIO As más línguas comentaram que Bene (ex-
-Volks) tem o estranho costume de trocar a manhã pela tarde e 
a tarde pela manhã. Há quem diga que o fuso horário de Bene é 
o do Japão! 

GALÃ DAS NOVE As más línguas comentaram que Wilson 
Dal Coleto, o popular Pizombo, deixou de ocupar o posto de só-
sia do ator e eterno galã Tarcísio Meira, depois da sua morte. A 
partir desse dia, ele decidiu ser conhecido apenas como modelão 
da terceira idade. 

OLHA SÓ As borboletas do jardim descobriram que, depois 
de desconstruir o clássico “A Branca de Neve e os Sete Anões” na 
Chácara Jatobá, em Tietê, Newton Knippel decidiu voltar ao local 
para a missa de “sétimo dia” do anão atropelado. Como chegou 
na propriedade e não encontrou mais a “A Branca de Neve e os 
‘Seis” Anões”, Newton perguntou para o dono da chácara sobre 
os personagens. O mesmo respondeu que a turma toda pediu 
demissão e foi embora, porque sabia que ele voltaria. 

HOLOFOTES Os fofoqueiros de plantão espalharam por aí 
que Adriano Bocão anda tristonho porque não foi mais citado 
nesta coluna. Agora, ele já pode se alegrar e ligar para o amigo 
Guto Paladini, dizendo que “apareceu” no jornal Nossa Folha.

PORTÃO AUTOMÁTICO As borboletas do jardim contaram 
que os amigos do Aesc também são “especialistas” em abrir por-
tão automático. Silvio Foltran (Gire) pode confirmar essa “espe-
cialidade” depois de uma necessidade em plena madrugada.

PLÁSTICA Espalharam por aí que tem integrante do Agora 
eu “se” consagro (Aesc) que precisa, com urgência, de cirurgia 
plástica na região peitoral. Paulinho Marteline está sabendo algo 
sobre essa suposta cirurgia com o cirurgião plástico de fama in-
ternacional Dr. Rey?

GELO GELADO Ainda segundo os fofoqueiros de plantão, Gil-
são Paeh tem o costume de sempre pegar “gelo gelado da gela-
deira” quando algum atleta sofre contusão. Alguém conhece um 
gelo quente fora da geladeira?

PASSISTAS Espalharam por aí que, no próximo Carnaval, a 
escola de samba Rosas de Ouro vai convocar Carmen Rose Eso-
tico, Célia Carniel, Celia Biscaro, Ia Silvestrin Belini, Maria Goret-
ti Mazzucatto e Patricia Esotico como passistas da agremiação 
carnavalesca. O sexteto que já fez sucesso no ensaio da escola 
de samba paulistana no passado está com saudades da folia de 
momo em grande estilo! 

CONCURSO As más línguas disseram que os amigos estão 
organizando um concurso de mister simpatia com os irmãos 
Édie “Salim” Honório e Ari Honório. Qual deles vai levar o títu-
lo de mister simpatia tieteense?

VIAGEM As borboletas do jardim contaram que Pilé Pasquali 
já está planejando uma nova viagem junto da amada esposa Ma-
ria Helena Robim, mas, desta vez, ele deixou bem claro que quer 
ir só se for de avião. Chique, hein?

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

CONVÊNIO A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Tietê (Acet) mantém convênio 
com a Escola de Engenharia 
de Piracicaba  EPP/Fumep e 
oferece desconto de 20% nas 
mensalidades mais 5% para o 
pagamento em dia. O convênio 
é válido para colaboradores, 
dependentes e estagiários de 
empresas associadas. Informe-
-se pelo (19)3412-1134.

CONVITE No melhor esti-
lo American Barbecue (BBQ), 
Douglas Sakata lançou uma 
hamburgueria e uma smoke-
house em parceria com a 
Coocerqui, na loja matriz do 
Centro de Cerquilho. O funcio-
namento é de segunda a sába-
do, das 11 às 21 horas e, aos 
domingos, das 11 às 15 horas. 
É possível fazer pedido pelo 
delivery, através do aplicativo 
AiqFome, de segunda a sába-
do, das 11 às 20 horas, com 
entregas válidas para os muni-
cípios de Cerquilho e Tietê.

EM CERQUILHO Com o 
objetivo de oferecer mais uma 
forma de descarte correto e 
gratuito, a Campanha “Cerqui-
lho Limpa” prossegue. No Setor 
4, que abrange os Residenciais 
São Luiz, Paradiso, Dorighello, 
Green Valley, Parque das Ár-
vores, Parque Alvorada, Vale 
do Sol, Galo de Ouro, Recanto 
da Colina, Colina I e II, Vitória, 
assim como Vila São José, Nos-
sa Senhora de Lourdes, Cecap 
e Centro (da linha do trem, 
sentido Galo de Ouro), o re-
colhimento será de 23 a 27 de 
agosto. Mais informações pelo 
telefone (15)3284-1603.

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

LIVE 1 Hoje, 20 de agosto, 
às 20 horas, pelo perfil @da-
manarodrigues no Instagram, 

a jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, fará uma live com 
Marcelo Max Inácio, educador 
físico, diretor de escola, pe-
dagogo e artista de musicais. 
Neste bate-papo, o proprie-
tário da Startfit de Cerquilho, 
eleito Mister Regional 2021, 
contará sobre sua vida pessoal 
e profissional, inclusive sobre 
a homossexualidade e seus 
preconceitos.

LIVE 2 Na segunda, 23 de 
agosto, às 20 horas, o arquite-
to e urbanista Gustavo Galvão, 
de Cerquilho, entrará em uma 
live com a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, no @da-
manarodrigues no Instagram. 
Nesta conversa, revelará sua 
experiência em viajar sozinho 
para Dubai, nos Emirados Ára-
bes Unidos, em plena pande-
mia da covid-19 e sem domi-
nar o idioma.

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

LIVE 3 A Magda Bertanha 
Gonçalves, da La Danse Stu-
dio, chega para uma live com 
a jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, na quarta, 25 de 
agosto, às 20 horas, no @da-
manarodrigues no Instagram. 
Ao vivo, ela contará como se 
tornou bailarina, das conquis-
tas pessoais e profissionais 
e da vida em família, assim 
como das principais supera-
ções nesta pandemia.

COMUNICADO A Prefeitu-
ra de Jumirim, por meio da Se-
cretaria Municipal de Fazenda, 
informou que o novo horário 
de atendimento do Setor de 
Tributos até 31 de agosto será 
o seguinte: de segunda a sexta, 
das 8 às 12 horas e das 13 às 
16 horas.

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 21 de agosto

SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: às 17h30
SANTA TERESINHA: às 16 e às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO PEDRO: às 19:30 (1ª Comunhão/ Crisma adulto).

DOMINGO: 22 de agosto

SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
SÃO ROQUE VALARIM: às 10 horas (festa).
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE:  às 10 e às 19h30.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 

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

NAS COMUNIDADES

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



Moradores reclamam de vazamento de água em vias

CIDADÃO-REPÓRTER

Em Tietê, moradores das 
ruas Curuçá, altura do nº 521, 
no bairro Cecap, e Domingas 
Baccili, altura do nº 207, no 
Jardim Baccili, estão incomo-
dados com os vazamentos 
contínuos de água nas referi-
das vias em pleno período de 
estiagem. 

Segundo queixas, o proble-
ma acontece há, pelo menos, 
uns 15 dias. A grande preo-
cupação é em razão do des-
perdício de água. “Já fizemos 
contato com o Serviço Autô-
nomo Municipal de Água e 
Esgoto (Samae), porém, não fo-
mos atendidos. Nestes locais, 
a água continua a escoar sem 

necessidade, além do estrago 
que pode gerar no asfalto”, 
afirmou um dos moradores.

Diante disso, munícipes 
das duas localidades querem 
saber quando o Samae proce-
derá os devidos reparados.

Em nota oficial, o engenhei-
ro e diretor-superintendente 
do Samae, Reinaldo Martim 
Camargo, informou “que o 
vazamento da rua Domingas 
Baccili foi ajustado. Já na rua 
Curuçá não foi identificado. 
Solicitamos à população que, 
ao encontrar vazamento, in-
forme o Samae pelo telefone 
(15)3285-8700, com atendi-
mento 24 horas”.

Iniciada a vacinação 
antirrábica em Tietê

CRONOGRAMA

Em Tietê, a vacinação an-
tirrábica começou na quarta, 
18 de agosto, no Centro de 
Controle de Zoonoses (CCZ), 
localizada no Recinto da Fait. 
Vale ressaltar que, conforme 
divulgado pela Prefeitura, essa 
vacinação será realizada todas 
as quartas, das 7 às 16 horas, 
enquanto durar o estoque.

O CCZ recomenda que to-
dos os cães e gatos saudáveis 
com mais de três meses de-
vem ser vacinados. No local, 
pede-se a apresentação da 
carteirinha de vacinação do 
animal.

Além disso, o CCZ orienta 
que os animais sejam levados 
em segurança, na guia ou em 

caixas de transporte. Outra 
orientação aponta que os pets 
doentes ou em tratamento não 
devem ser vacinados neste 
momento.

É obrigatório o uso de más-
cara como proteção individual 
e pessoas, consideradas do 
grupo de risco para a covid-19 
ou pessoas com quaisquer sin-
tomas respiratórios, não de-
vem comparecer.

De acordo com a Prefeitura, 
o município receberá novas do-
ses todos os meses. Para mais 
esclarecimentos, o CCZ atende 
das 7 às 16 horas, no Recinto 
da Fait, na rua Humberto Bor-
toleto de Arruda, 677, no Jar-
dim Rodrigues de Morais.
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Vlamir Sandei anuncia 
liberação de recursos

GOVERNO DO ESTADO

Em busca de assegurar no-
vas conquistas para o municí-
pio, o prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) esteve na quarta, 11 de 
agosto, no Palácio do Governo 
em São Paulo e foi recebido na 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional pelo secretário de 
Estado, Marco Vinholi, pelo 
secretário-executivo de Desen-
volvimento Regional, Rubens 
Emil Cury, pela subsecretária 
de Convênios com os muni-
cípios, Ivani Vicentini, e pelo 
deputado estadual Edson Giri-
boni (PV).

Segundo o chefe do Poder 
Executivo, o saldo do encontro 
assegurou para Tietê a libera-
ção de recursos de R$600 mil 
para investimentos na infraes-
trutura do município e R$500 
mil para ampliação de uma 
unidade escolar que atende a 
faixa etária de crianças em cre-
che. 

MAIS ENCONTROS - O 

prefeito Vlamir Sandei, secre-
tários municipais e vereadores 
receberam, no salão nobre da 
Prefeitura de Tietê, o depu-
tado estadual Edson Giriboni 
(PV), na manhã da sexta, 13 de 
agosto.

O encontro rendeu várias 
observações positivas do pre-
feito Vlamir Sandei com rela-
ção aos bons auxílios dispo-
nibilizado pelo deputado em 
prol do município.

Na mesma retórica, Giri-
boni salientou o apreço e a 
confiança que possui na admi-
nistração do prefeito Vlamir 
Sandei, colocando-se à dispo-
sição em tudo que estiver ao 
seu alcance, para assim cola-
borar com a fase progressista 
e com os números e ações, os 
quais demonstram que Tietê, 
terra do seu pai, vive o cami-
nho correto. “Quero sempre 
poder contribuir, Prefeito San-
dei”, destacou o deputado.

Divulgação PMT

O prefeito esteve com Marco Vinholi, Rubens Emil 
Cury e Ivani Vicentini

Segundo o prefeito, o município foi inscrito como candidato a receber os benefícios do novo programa focado na população rural

Tietê participa de lançamentos na Casa Civil
PROGRAMAS ESTADUAIS

A convite da Casa Civil do 
Governo do Estado de São Pau-
lo e da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimen-
to, o prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) esteve na quinta, 12 
de agosto, na companhia dos 
secretários municipais Rodri-
go de Andrade Módolo (Meio 
Ambiente, Agricultura e De-
senvolvimento Sustentável) e 
Paulo Luiz Fuza (Administra-
ção e Modernização), no Palá-
cio do Governo Paulista para o 
lançamento do novo Programa 
“Agro SP+Seguro” e de Crédi-
to e Seguro Rural em Apoio a 
Produtores.

Segundo o prefeito Vlamir 
Sandei, o município foi inscri-
to como candidato a receber 
os benefícios do novo progra-
ma focado na população rural.

O Programa “AgroSP+Se-
guro” visa garantir mais segu-
rança no campo, em uma ação 
conjunta com os municípios. 
Assim, o Governo Estadual en-
tregará viaturas modelo 4x4, 
a diesel, turbo e cabine dupla, 
com identidade visual do pro-
grama, giroflex e tecnologias 
como GPS e rádio comunica-
dor, específicas para o traba-
lho de ronda rural. 

Durante a cerimônia no 
Palácio dos Bandeirantes, o se-
cretário de Agricultura, Itamar 
Borges, também apresentou 
o novo programa “Município 
AgroSP”, que visa fomentar a 
implantação de políticas públi-
cas voltadas ao setor do agro-
negócio em esfera municipal. 

Tal projeto incentivará as 
Prefeituras na ampliação das 

ações sociais para melhorar as 
condições de vida das pessoas 
na área rural. 

Na oportunidade, foram 
apresentadas ações de Crédito 
e Seguro Rural que visam libe-
rar crédito emergencial para 
atendimento aos produtores 
rurais afetados por eventos, 
como a pandemia, seca e gea-
das e a retomada de linhas de 
crédito do Fundo de Expan-
são do Agronegócio Paulista 
(Feap), através do Banco do 
Brasil, para subvencionar os 
programas Pró-Trator/Imple-
mentos Agrofácil e de ações 
nas áreas de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, Agricultura 
e Pesca, Agricultura Sustentá-
vel e Produção Animal.

A reativação dos corredo-
res sanitários, que visa levar 

São Paulo ao status de região 
livre de febre aftosa, sem va-
cinação, com o objetivo da 
valorização dos produtos de 
origem animal produzidos 
no Estado de São Paulo junto 
aos mercados consumidores 
nacional e internacional e o 
Rotas Rurais, que realizará o 
mapeamento em parceria en-
tre a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento e 
o Google.

Ideia é ofertar à população 
rural um endereço digital indi-
vidualizado, permitindo assim 
o recebimento de correspon-
dência, obtenção de crédito 
e melhora no acesso à pro-
priedade e no escoamento da 
produção, somam-se às novas 
ações apresentadas pelo Go-
verno do Estado.

Vlamir Sandei esteve com Adriana Menezes
da e Chiquinho Matturro

Divulgação PMT

Município obtém novas conquistas
RECURSOS

Na quarta, 18 de agosto, o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
retornou do Palácio do Gover-
no com outra importante con-
quista para a cidade.

Desta vez, trata-se de uma 
máquina motoniveladora, zero 
quilômetro, para dar maior 
impulso nas manutenções e 
obras executadas pelos servi-
dores municipais.

O prefeito Vlamir Sandei, 

destacou que, graças ao vín-
culo de amizade que possui 
junto ao Governo do Estado 
e deputados, tem conseguido 
angariar inúmeros recursos 
e conquistas para colaborar 
com a etapa de desenvolvi-
mento que a cidade está vi-
vendo.

“Conseguimos adquirir, 
em 2020, com recursos pró-
prios, uma máquina pesada 

motoniveladora, que custou 
mais de R$500 mil. Esta coqn-
nquista está sendo muito útil 
para a manutenção da cidade, 
em sua região urbana e rural, 
que somando-se a nova con-
quista, trará grande força nas 
ações da Secretaria Municipal 
de Serviços”, destacou Vlamir 
Sandei. 

O prefeito ressaltou, ain-
da, que se com uma máquina 

nova, se conseguiu atuar nas 
manutenções e correções de 
muitos locais, principalmente 
nas estradas rurais, com duas, 
a população rapidamente será 
beneficiada com outros inú-
meros serviços”, completou 
Vlamir Sandei.

Na ocasião, no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo, o 
prefeito de Tietê esteve acom-
panhado pelo secretário mu-
nicipal de Serviços, Luis Gon-
zaga Carniel, e pelo vereador 
Claudio Donizete (PSDB).

No encontro, o novo pre-
sente para Tietê foi anunciado 
pelo secretário de Desenvolvi-
mento Regional, Marco Vinho-
li, juntamente do secretário 
Executivo, Rubens Cury, na 
companhia do deputado fede-
ral Vitor Lippi (PSDB).

“Estamos em uma semana 
abençoada e de grandes con-
quistas para Tietê, pois, diante 
dos projetos apresentados às 
autoridades políticas e ao Go-
verno do Estado, recebemos 
a confirmação de repasse de 
R$600 mil para investimen-
tos em infraestrutura e R$500 
mil para reforma e ampliação 
de creche”, completou Vlamir 
Sandei.

O novo veículo para Tietê foi anunciado pelo secretário
de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi

Em nota oficial, o Samae, informou que o vazamento 
da rua Domingas Baccili foi ajustado

Divulgação PMT

Divulgação
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Prefeitura prossegue com recapeamento
MELHORIAS

Após o investimento na 
melhoria da malha viária de 
importantes ruas do bairro 
Jardim Bonanza, em Tietê, o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
autorizou a execução da manu-
tenção e do recapeamento as-
fáltico em ruas do Povo Feliz.

Além desse bairro, trecho 
da rua Comendador Antônio 
Manoel Alves, próximo à Pra-
ça do Divino, no Jardim Ro-
drigues de Moraes, e da rua 
doutor Ibrahim Carlos Camar-
go Madeira, no Altos do Tietê, 
também foram contemplados 
pelo recapeamento executado 
pela Prefeitura.

Para completar essa linha 
de frente de serviços, nesta 

semana, a avenida Guiomar 
Fleury de Camargo, na Nova 
Tietê, passou a receber a ma-
nutenção e recapeamento as-
fáltico.

Segundo o secretário muni-
cipal de Obras e Planejamento, 
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz, 
na atual etapa de melhoria 
das vias públicas da cidade, 
a Prefeitura investirá apro-
ximadamente 35 mil metros 
quadrados em manutenção e 
recapeamento asfáltico em di-
versos bairros da área urbana 
da cidade. O prefeito disse que 
quer atender todos os pontos 
que necessitam da atenção da 
Prefeitura, conforme disponi-
bilidade financeira.

A Prefeitura investirá aproximadamente 
35 mil metros quadrados em manutenção

Divulgação PMT



Em nota, o chefe do Poder Executivo informou que ainda não foi notificado oficialmente da decisão e, assim sendo, tratará do tema com advogados

  

EDNA VIEIRA VENTURA 
Faleceu em Tietê, em 14 de agosto, Edna Vieira Ventura aos 

60 anos. Falecida era casada com Antonio Maurilio Alli Ventura 
e deixou os filhos Reginaldo, Rodrigo Fernando, Débora Cristina 
e Antonio Ricardo, além de demais familiares.

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

KEMILY DE ARAÚJO SILVA 
Faleceu em Tietê, em 15 de agosto, Kemily de Araújo Silva 

aos 14 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após re-

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

EDUARDO LUIZ BRISOTTI 
Faleceu em Conchas, em 15 de agosto, Eduardo Luiz Brisotti 

aos 61 anos. Falecido deixou a mãe Maria Luiza, o filho Eduardo, 
a namorada Shirley Ziviani, além de demais familiares.

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

JOSÉ HENRIQUE PARESCHI (Zé Bambo da Marmoraria) 
Faleceu em Tietê, em 15 de agosto, José Henrique Pareschi 

aos 82 anos. Falecida era viúvo de Celina Scomparim Pareschi 
e deixou os filhos Sérgio, Alexandre e Graciele, além de demais 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após re-
comendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.
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AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

MARIA MADALENA DE PAULA
Faleceu em Cerquilho, em 12 de agosto, Maria Madalena de 

Paula aos 76 anos. Falecida era casada com José de Paula Sobri-
nho e deixou os filhos Regina e Reginaldo (in memoriam), além 
de demais familiares.

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

MARIA INEZ DE MORAES FORTI
Faleceu em Sorocaba, em 12 de agosto, Maria Inez de Moraes 

Forti aos 65 anos. Falecido era viúva de José Forti e deixou os 
filhos Adriano, Ana Paula, Ana Cláudia e Ana Cristina, além de 
demais familiares.

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

FLORINDO BOLOGNESI
Faleceu em Cerquilho, em 14 de agosto, Florindo Bolognesi 

aos 92 anos. Falecido era viúvo de Aparecida Raimundo Bolog-
nesi e deixou os filhos Olga, Elizeu, Ivone e Sueli, além de de-
mais familiares.

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

JORDANO DAROS
Faleceu em Cerquilho, em 15 de agosto, Jordano Daros aos 

88 anos. Falecido era casado com Dolores de Betini Denardi e 
deixou os filhos Vanete Aparecida, José Maria e Wilson Wagner, 
além de demais familiares.

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

CLÓVIS APARECIDO DE CAMPOS
Faleceu em Cerquilho, em 15 de agosto, Clóvis Aparecido de 

Campos aos 88 anos. Falecido era casado com Magali Cristina 
Leite Campos e deixou as filhas Andressa e Alessandra, além de 
demais familiares.

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

FALECIMENTOS

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

nifestações de pesar recebidas e aos que compareceram aos 
funerais.

FALECIMENTOS

IOLANDA ESTER TEREZINHA SIMÃO BONVENTI
Faleceu em Cerquilho, em 15 de agosto, Iolanda Ester Terezi-

nha Simão Bonventi aos 79 anos. Falecida era viúva de Geraldo 
Bonventi e deixou os filhos Viviane, Eduardo, Marina e Adriana, 
além de demais familiares.

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

CELSO DOMINGOS GOLDONI
Faleceu em Cerquilho, em 16 de agosto, Celso Domingos Gol-

doni aos 88 anos. Falecido era casado com Hermelinda de Casari 
Zulatto Goldoni e deixou os filhos Celso e Bárbara, além de de-
mais familiares.

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

OSVALDO RUMANA FERNANDES
Faleceu em Tietê, em 14 de agosto, Osvaldo Rumana Fernan-

des aos 38 anos. Falecido era solteiro e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e, 

após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Memorial Jardim do 
Éden, sendo sepultado em jazigo da família.

GEMA GAZZOLI SOLDI
Faleceu em Cerquilho, em 17 de agosto, Gema Gazzoli Soldi 

aos 92 anos. 
Falecida era viúva de Mauricio Soldi e deixou os filhos Eduar-

do e Amandio, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerqui-

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

AUGUSTO BENEDITO ANTUNES PEREIRA
Faleceu em Cerquilho, em 17 de agosto, Augusto Benedito 

Antunes Pereira aos 58 anos. Falecido era casado de Maria Rosa 
de Almeida Pereira e deixou o filho Márcio, além de demais fa-
miliares.

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

MARIA MIGUEL
Faleceu em Botucatu, em 19 de agosto, Maria Miguel aos 70 

anos. Falecida era casada com Antonio Miguel Filho e deixou os 
filhos Alessandro, Valdir, Ivan, Valdecir, Maria, Roseli, Alécio, 
Claudecir e Carlos, além de demais familiares.

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

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

Justiça pede o afastamento do prefeito Aldo Sanson
EM CERQUILHO

O Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, através do 
juiz de Direito, Guilherme de 
Paula Nascente Nunes, deter-
minou que o prefeito de Cer-
quilho, Aldo Sanson (PSDB), 
condenado por ato de Impro-
bidade Administrativa, a qual 
estabeleceu a suspensão dos 
seus direitos políticos, seja in-
timado para que se afaste das 
suas funções no prazo de 10 
dias a contar da intimação pes-
soal desta decisão, sob pena 
de aplicação de multa diária de 
R$10mil, primeiramente, até o 
limite de R$100 mil, sem pre-
juízo de nova avaliação após 
decorrido o prazo.

Ainda de acordo com o juiz 
de Direito, ficou determinado 
a se proceder a inclusão do 
nome de Aldo Sanson no Ca-
dastro Nacional de Condena-
ções Cíveis (CNCC), por ato de 
Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) por 
ter contratado duas empresas 
jornalísticas sem licitação para 
publicação de atos oficiais de 
2001 a 2008. 

O mesmo determinou tam-
bém que a Justiça Eleitoral 
seja comunicada quanto à sus-
pensão dos direitos políticos 
de Aldo Sanson em razão da 
condenação. Determinou, ain-
da, que a Câmara de Cerqui-
lho seja oficiada de tal decisão 
para que dê início, no prazo de 
15 dias, ao procedimento de 

perda de mandato eletivo de 
Aldo Sanson do cargo de pre-
feito, procedendo assim a pos-
se do atual vice José Roberto 
Pilon (Cidadania) como chefe 
do Poder Executivo Municipal.

PRONUNCIAMENTO OFI-
CIAL - Em relação a decisão 
do Juízo da Comarca de Cer-
quilho, nos autos do Processo 
1001308-02.2021.8.26.0137, 
por meio da sua assessoria, o 
prefeito Aldo Sanson declarou 
que sempre pautou sua vida 
pública pelo respeito e obe-
diência às decisões do Poder 
Judiciário. Informou também 
que, ainda, não foi notifica-
do oficialmente da decisão e, 
assim sendo, tratará do tema 
junto dos seus advogados.

Em nota oficial, a Prefeitu-
ra ressaltou que o vice-prefeito 
José Roberto Pilon (Cidadania) 
acompanha os desdobramen-
tos do caso com serenidade, 
reafirmando que honra o com-
promisso assumido com a po-
pulação cerquilhense.

Por fim, conjuntamente, 
eles ressaltaram que a boa 
condução do município e o 
bem-estar da população cer-
quilhense sempre serão prio-
ridades da gestão, cuja conti-
nuidade é um compromisso 
assumido nas eleições munici-
pais de 2020.

NOTA DO LEGISLATIVO 
- Na terça, 17 de agosto, a Câ-
mara Municipal de Cerquilho, 
através do presidente Mauro 

André Frare (PSDB), recebeu 
do Poder Judiciário a notifica-
ção acerca da decisão da per-
da dos direitos políticos do 
prefeito Aldo Sanson e conse-
quentemente da necessidade 
do seu afastamento do cargo.

Desse modo, confirmou 
que a Câmara de Cerquilho 
prosseguirá trabalhando, de 
forma harmônica, com o Po-
der Executivo na medida em 
que, no âmbito da tripartição 
dos poderes, decisões judi-
ciais sejam cumpridas, muitas 
vezes discutidas e não rara-
mente alteradas ou revogadas. 
“Enfim, a Câmara aguardará o 
prazo legal  com a serenidade 
que sempre norteou seus atos, 

confiante de que as circuns-
tâncias como as que, hoje, dão 
o tom, não ecoem em prejuízo 
aos munícipes”, destacou Mau-
ro Frare.

Até ontem, 19 de agosto, 
o prefeito Aldo Sanson ainda 
não havia sido notificado da 
decisão, oficialmente.

Vale constar que o político 
foi eleito prefeito por cinco 
vezes: em 1989, 2001, 2005, 
2017 e 2020.

Nas eleições municipais 
do ano passado, Aldo Sanson 
conseguiu ser reeleito prefeito 
com ampla vantagem, alcan-
çando a marca de 19.430 vo-
tos, ou seja, 85,29% dos votos 
válidos. 

Arquivo Nossa Folha

Aldo Sanson está no seu quinto mandato frente 
à Prefeitura do município de Cerquilho

MEI deve regularizar dívidas 
até 31 de agosto

FIQUE ATENTO

Os microempreendedores 
individuais (MEI) que estão em 
débito com a Receita Federal 
têm até o dia 31 deste mês 
para regularizar suas dívidas 
que podem, inclusive, ser par-
celadas em até 60 meses. 

A emissão do Documento 
de Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS) para pagamen-
to e o pedido de parcelamento 
podem ser feitos diretamente 
no Portal do Simples Nacional 
(na URL encurtada https://url.
gratis/HtMnz).

O DAS, que corresponde a 
5% do valor do salário mínimo, 
pode ser emitido pelo aplicati-
vo MEI, disponível para celula-
res Android ou iOS. Atualmen-
te, segundo dados do Sebrae, 
existem aproximadamente 
11,3 milhões de MEIs no País.

A partir de setembro, a Re-
ceita Federal encaminhará os 
débitos apurados nas Declara-
ções Anuais Simplificadas para 
o microempreendedor indivi-
dual (DASN-Simei) não regula-
rizados para inscrição em dívi-
da ativa. Além de ser cobrada 
na Justiça com juros e outros 
encargos previstos em lei, o 
MEI poderá perder a qualida-
de de segurado no INSS e, com 

isso, deixar de usufruir dos be-
nefícios previdenciários, como 
aposentadoria, auxílio-doença, 
por exemplo; além de ter seu 
Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) cancelado; ser 
excluído dos regimes Simples 
Nacional e Simei pela Recei-
ta Federal, por estados e por 
municípios; ter dificuldade na 
obtenção de financiamentos e 
empréstimos.

Caso já esteja inscrito na 
Dívida Ativa, o recolhimento 
do débito do INSS deverá ser 
realizado via Documento de 
Arrecadação Simples da Dívi-
da Ativa da União (DAS-DAU), 
enquanto o de Imposto sobre 
Serviços (ISS) e o Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) diretamente 
em guia própria do município 
ou do Estado.

Para facilitar para os MEI’s 
que desejam negociar seus dé-
bitos, o Sebrae Aqui Cerquilho 
realiza esse atendimento, de 
forma gratuita, na Secretaria 
do Trabalho e Desenvolvimen-
to Econômico, na rua Duque 
de Caxias, 100, Jd.  Esplanada. 

Os telefones para contato 
são os seguintes: (15)3284-
4506 ou 3384-5652.
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Rua Enock Barreira
de Macedo, 355

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

Cadê a conscientização?

ARTIGO

Caminhando pelas ruas da nossa querida Tietê, por volta 
das 8h30, deparei-me com um fato, comum para a cidade, mas 
absurdo para a época (estamos em tempo de estiagem). 

Com todas as informações dos meios de comunicação pe-
dindo para as pessoas economizarem água, vi várias calçadas 
sendo lavadas com uma enorme mangueira que jorrava esse 
líquido tão precioso. 

Meu Deus, cadê o bom senso? Cadê a conscientização? Cadê 
o dever do cidadão? Gente, se pegar uma vassoura e varrer bem, 
tirar as folhinhas das entranhas, fica tudo limpo e faz bem à 
saúde, exercita os braços, pode até conversar com a vizinha à 
vontade. Também não molha o pé, não estraga o sapato, não 
dificulta a passagem do pedestre e, o principal, economiza água 
que está escassa no planeta. 

Entendeu? Por isso, precisamos colaborar! Fazer a nossa 
parte! Se o vizinho não o faz, oriente-o a economizar. Em vá-
rios municípios esta prática de lavar calçadas é proibida e gera 
multa para quem a fizer. Então, o negócio é “varrer, varreerrr... 
varreerrr... para poder viver!” Ou deixe a poeira para quando a 
chuva vier.

Aqui vai uma dica para quem quer mesmo lavar a calçada: 
a água da máquina de lavar roupa, que, normalmente, iria para 
o ralo, pode ser armazenada em um tambor ou em qualquer 
recipiente e ser utilizada à vontade para lavagem da calçada. 

Vamos fazer igual ao beija-flor que, ao ver um incêndio na 
mata, voou até a água mais próxima, encheu o biquinho de água 
e soltou em cima do incêndio. 

Gosto dessa história: um pássaro grande disse à pequenina 
ave: “Você acha que com essa gotinha vai apagar o incêndio?” . 

O beija-flor respondeu: “Estou fazendo a minha parte! Se to-
dos a fizerem, talvez a gente consiga!”.

Pessoas que desperdiçam água: não fiquem magoadas por 
este meu grito de alerta. É que, talvez, nossos descendentes te-
nham que lutar para conseguir o que você desperdiça agora.

Como dizia o mestre da vida, meu estimado pai Aurélio Per-
so-ne: “Conserve seu sorriso porque as mágoas são passagei-
ras!”

Tony Persona, um cidadão preocupado.

Devido a operação “pen-
te-fino” do Instituto Na-
cional de Seguro Nacional 
(INSS), a maioria das pes-
soas ficou preocupada em 
perder o benefício previden-
ciário. Mas, calma! Explicarei 
como o INSS tem agido para 
revisar os benefícios.

A chamada operação 
“pente-fino” não é algo 
novo! Já faz alguns anos 
que o INSS revisa os bene-
fícios previdenciários com 
o intuito de evitar fraudes 
e, assim, reduzir despesas 
desnecessárias. Mas a gran-
de verdade é que a intenção, 
embora pareça boa, permite que a autarquia acabe, na maioria 
das vezes, suspendendo ou até mesmo cessando os benefícios 
de forma arbitrária, o que prejudica os segurados.

Neste mês de agosto, os benefícios por incapacidade tempo-
rária com concessão há mais de seis meses e que não têm data 
para cessação (antigo auxílio doença) e o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), conhecido como Loas, são o foco da operação 
“pente-fino”, tendo em vista a forma de concessão e manuten-
ção desses benefícios. Por exemplo: no caso do BPC, é necessá-
rio comprovar que a renda do núcleo familiar não ultrapassou 
um quarto do salário mínimo vigente por pessoa, considerando 
que essa informação seja atualizada a cada dois anos. 

Já no caso do benefício por incapacidade temporário, é ne-
cessário que o segurado comprove que, realmente, se encontra 
incapaz para o trabalho. Esta é a finalidade da “pente-fino”, ou 
seja, fiscalizar se os beneficiários estão recebendo corretamen-
te. Dessa forma, quem recebe esses benefícios deve ficar atento, 
pois, com a notificação, este deverá cumprir o que foi determi-
nado pelo INSS, seja o acerto dos dados cadastrais, bem com o 
agendamento de nova perícia médica.

Importante não confiar nas mensagens recebidas pelo celu-
lar. Ao recebê-las, oriento acessar o portal “Meu INSS”, no site 
oficial do INSS, munido do CPF e senha para verificar se real-
mente houve qualquer notificação. Segundo passo é: uma vez 
recebido o comunicado do INSS, o segurado terá o prazo de 30 
dias para cumprir a exigência, seja o agendamento da perícia 
médico ou anexar os documentos necessários. 

Atenção! Se você é aposentado(a) ou pensionista e teve o seu 
benefício concedido, corretamente, não deve se desesperar. Em 
caso de dúvidas, consulte um advogado(a) especialista na área 
para auxiliá-lo.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Divulgação

Devo-me preocupar com o 
“pente-fino” do INSS?

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

do programa “Facilitando o Direito”, transmitido 
toda quinta às 17 horas pela TV Cidade Jardim, 

canal 11 da TVAC, em Tietê, e também 
pelo @tvcidadejardim no YouTube

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Max. Um cão de porte médio e de aproximada-
mente um ano. Está vacinado com todas as doses. É amoroso, 
muito brincalhão, se dá bem com crianças, mas não aceita 
gatos. Mais informações pelo (15)99739-3002 ou acesse 
miaujude.com.

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

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

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

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS 
- ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA 

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

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

Apto. familiar em
Santos - Canal 1

(avenida da praia)
Acomodação para

5 pessoas.
Para fins de semana,

temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou 

(15)3282-6747
com Olga

FRENTE AO MAR SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(14)99165-1106

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura oferece 
vagas para estágio para estu-
dantes de curso superior de 
Administração e de Logística, 
que residam em Tietê, além de 
ferramenteiro de molde ter-
moplástico, com experiência e 
condução própria; estoquista, 
do sexo masculino; auxiliar de 
cozinha (masculino e femini-
no com experiência); chapeiro 
(masculino e feminino com 
experiência); cozinheiro (mas-
culino e feminino com experi-
ência); garçom (masculino e fe-
minino com experiência); caixa 
(masculino e feminino com 
experiência); chefe de Cozinha 
(masculino e feminino com ex-
periência); barman (masculino 
e feminino com experiência); 
técnico em Nutrição; farma-
cêutico; ajudante de açouguei-
ro; e costureira.

Os interessados devem en-
tregar o currículo na rua Presi-
dente Kennedy, 23, no Centro. 
O telefone é o (15)3285-2887.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas de estágio para es-
tudantes de curso superior, 
residentes em Cerquilho; se-
gurança do trabalho, que este-
ja concluindo Ensino Superior; 
profissional de Enfermagem 

com curso técnico ou supe-
rior; profissional de Recursos 
Humanos (RH) com ensino téc-
nico ou superior; açougueiro/
repositor para atuar em super-
mercado; operador de máqui-
na; soldador; cozinheiro chef; 
operador de retroescavadeira; 
fonoaudiólogo; auxiliar de ins-
talação; biomédico; assistente 
contábil; assistente de Depar-
tamento Pessoal e Fiscal; ope-
rador e programador de torno 
CNC; torneiro mecânico; expe-
didor; operador têxtil; mecâni-
co de manutenção; eletricista 
de manutenção; meio oficial 
montador hidráulico; mar-
ceneiro; soldador; mecânico; 
vendedor externo; ajudante de 
açougueiro; líder e sub-líder de 
perecíveis; técnica de Enferma-
gem; auxiliar administrativo; 
técnico em elétrica industrial, 
eletrônica e eletromecânica; 
auxiliar de produção; costu-
reira; tecelão; fisioterapeuta; 
lavador de máquinas e equipa-
mentos; encarregado de obra; 
cabeleireiro; profissional para 
almoxarife; auxiliar de linha 
de produção, costureira e pre-
parador de CNC.

Os interessados nas vagas 
devem encaminhar o currículo 
para a cate@cerquilho.sp.gov.
br. Mais informações pelo 
(15)3284-5652.

Municípios divulgam as 
vagas de emprego

OPORTUNIDADES

A Prefeitura de Laranjal 
Paulista anunciou um novo 
processo seletivo, que visa a 
formação de cadastro reserva 
e a contratação de 18 profis-
sionais de Ensinos Fundamen-
tal, Médio e Superior, em ca-
ráter temporário, organizado 
e administrado pela empresa 
Avança-SP.

Esta seleção visa contra-
tar os seguintes profissionais: 
pelo Ensino Fundamental: 
artífice pedreiro (2), artífice 
pintor, coveiro (1), gari, inspe-
tor de alunos (2), jardineiro, 
merendeira, motorista de ser-
viços especiais, operador de 
máquinas e serviços gerais (4);

Pelo Ensino Médio: agente 
de trânsito (2), agente fiscal de 
posturas (1), auxiliar adminis-
trativo (3), técnico em Enfer-
magem, técnico em Informáti-
ca (1);

Pelo Ensino Superior: assis-
tente social, biomédico, enfer-
meiro e psicólogo.

Ao ser contratado, o pro-
fissional deve exercer funções 
em jornadas de 35 a 40 horas 
semanais ou 12x36, referente 
a remuneração mensal no va-
lor que alterna entre R$1.100 
a R$2.979,24, acrescido de va-
le-alimentação de R$355, mais 
vale-transporte, concedido 
mediante o desconto de 6%.

Para concorrer a uma das 
vagas, os candidatos devem 
ter nível fundamental, médio 
ou superior com registro na 
conselho de classe corres-
pondente a vaga, conforme o 
cargo pretendido, bem como 

idade mínima de 18 anos, es-
tar em dia com as obrigações 
eleitorais e, se do sexo mascu-
lino, com as obrigações milita-
res, além de estar apto física e 
mentalmente para o exercício 
das atribuições do cargo.

As inscrições seguem aber-
tas até 13 de setembro pelo 
site da Avança-SP no link ht-
tps://www.avancasp.org.br/
informacoes/25/. Vale desta-
car que o pedido de participa-
ção será confirmado mediante 
o pagamento da taxa, no valor 
que alterna de R$38 a R$67, de 
acordo com o nível de escola-
ridade.

Vale mencionar que, segun-
do o edital, os inscritos serão 
submetidos à prova objetiva, 
de caráter classificatório, for-
mada por conteúdos de Língua 
Portuguesa, Matemática, atua-
lidades, noções de Informática 
e conhecimentos específicos, 
prevista para ocorrer em 17 
de outubro no município de 
Laranjal Paulista, em dois pe-
ríodos:

•Às 9 horas: para os em-
pregos de assistente social, 
auxiliar administrativo, covei-
ro, motorista de Serviços Espe-
ciais, técnico em Enfermagem, 
técnico em Informática e servi-
ços gerais.

•Às 13h30: para os empre-
gos de agente fiscal de Postu-
ras, agente de Trânsito, artí-
fice pedreiro, artífice pintor, 
biomédico, enfermeiro, gari, 
inspetor de alunos, jardineiro, 
merendeira, operador de má-
quinas e psicólogo.

Prefeitura de Laranjal 
Paulista oferece 18 vagas

PROCESSO SELETIVO



  

Empresto as palavras do 
esportista Alberto Giovanetti 
Filho para fazer a última ho-
menagem ao palmeirense, es-
portista e advogado Eduardo 
Brizotti (Du Brizotti), falecido 
no domingo, 15 de agosto. 

Du Brizotti deixou a mãe 
Maria Luiza, o filho Eduardo 
e a namorada Shirley Ziviani, 
além de familiares e amigos.

Nas redes sociais, manifes-
tações de pesar lamentaram 
seu passamento, em especial 
dos amigos do Esporte Clube 
Can Can, grupo este que nas-
ceu, em 1974, como um time 
de futebol formado por garo-
tos e comandado pelo “paizão 
da molecada”, o saudoso Os-
valdir Ruy. Ficam as boas lem-
branças dos inseparáveis ami-
gos do Can Can: Bergamim, 
Pampinha, Marquinhos, Tes-
ta, Du, Japa, Di Vidoto, Tuiu, 
Mario Mela, Carlão, Crau, Oci-
mar, Valtinho, Cassinho, Mar-
celino, Marcos Beleza, Nilson, 
Tito, entre outros.

Como o relógio do tem-
po nunca para, esses garo-
tos agora, todos sessentões, 
se mantêm unidos, virtual-
mente, para trocar mensa-
gens diariamente de força e 
esperança, como também o 
puro objetivo de recordar o

futebol da época. Desse gru-
po, Marcos Beleza partiu jo-
vem. O comandante Osvaldir 
Ruy também cumpriu sua 
missão e, agora, Du Brizotti. 

Segundo escreveu Alberto 
Giovanetti Filho, o Can Can 
foi a época dos “garotos de Ki-
chute”, tipo de tênis que tinha 
a cara de chuteira. O Kichute 
era um calçado que a maioria 
dessa molecada do futebol de-
sejava ter para correr atrás de 
uma bola, tornando os fanáti-
cos pelo esporte e pelos gran-
des clubes do País.

O amigo Acácio Nasci-
mento Filho, o Cassinho, ágil 
ponta-esquerda daquele time, 
em um conceito bem enun-
ciado, fez sua narrativa: “Du 
Brizotti era membro ativo do 
Can Can, como os demais ga-
rotos do time. A idade pesou 
para todos e acabou o futebol, 
mas, permaneceram a grande 
amizade, o calor humano e as 
boas lembranças. Du Brizotti 
era o lateral-direito de carac-
terística simples, mas com a 
facilidade de defender e tam-

bém atacar, o chamado famo-
so “overlapping”, como dizia 
o ex-técnico Claudio Coutinho. 
Na ala direita, tinha Du Brizotti 
e Marcos Beleza; na esquerda, 
estavam Japa e Cassinho. Nas 
duas alas, os recursos aplica-
dos vinham com facilidade e 
ótimas jogadas nas laterais. 

“Coisas que temos dificul-
dade de ver no futebol nos 
dias de hoje! “, observou Al-
bertinho, que também se lem-
brou que o interessante era a 
cobertura dos zagueiros, de 
forma perfeita, com Testa na 
direita e Marquinhos, na es-
querda. Marquinhos, era o ca-
pitão do Can Can e o baixinho 
Marcelino, o maior artilheiro. 

“Realmente, Du Brizotti foi 
um menino inteligente que sa-
bia o que queria. Era peculiar 
com seu cabelo “à lá Pablo 
Forlán”, mas jamais caneleiro. 
Tinha disciplina em campo”, 
completou Albertinho. 

Em 2019, em uma festa 
que reuniu quase todos os 
ex-atletas do clube (agora ve-
teranos), o papo não poderia

ser outro: as recordações. Os 
mais afinados com as his-
tórias eram Cassinho, Pam-
pinha, Du Brizotti e outros 
mais, que trouxeram os re-
gistros de todo o histórico, 
relembrando a magia futebo-
lística de outrora. Cassinho 
tinha, na ponta da língua, as 
qualidades de cada um, mas, 
hoje, tristemente, em nome 
do Can Can é prestada a últi-
ma homenagem a Du Brizotti.

PIADINHA DA SEMANA - 
“Mãe! A professora falou que 
a gente deve lutar para cons-
truir uma sociedade livre, 
justa e solidária. Disse tam-
bém que devemos erradicar 
a pobreza, a marginalização, 
as desigualdades sociais e 
que não podemos aceitar os 
preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade ou qualquer 
forma de discriminação.

-“Ai, meu Deus! Sua pro-
fessora é comunista?”

-“Não, mãe! Esse é o artigo 
3º da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil de 
1988”.

O jogador profissional cer-
quilhense, Wallace Pereira, de 
34 anos, acaba de anunciar sua 
aposentadoria dos campos de 
futebol. As informações são 
do esportista Rodrigo Becker, 
do site Cerquilho Esportes, que 
lembra de Wallace Pereira em 
jogos na quadra do Parque das 
Árvores e nos campos do Galo 
de Ouro, do Clube São José e 
do Centro Olímpico, por volta 
de 1998.

Vale recordar que, aos 18 
anos, Wallace Pereira teve uma 
oportunidade única, que foi 
de jogar a Copa São Paulo de 
Futebol Júnior 2005 pelo São 
Carlos. Na época, logo na par-
tida contra o Corinthians, fez 
um golaço de falta, vindo a se 
destacar em outras partidas 
da competição.

Depois de ter jogado nessa 
Copinha, a porta da Europa se 
abriu para Wallace Pereira e 
ele partiu para a Moldávia, um 
país do Leste Europeu, para 
jogar pelo Sheriff Tiraspol. “Na 
época, tinha acabado de com-
pletar 19 anos e, depois de 
conversar com a minha famí-
lia, decidi aceitar a proposta, 

pois eu sabia que aquela era 
uma chance única. Eu sempre 
quis jogar futebol e meu so-
nho era jogar fora do País. Ali 
nascia a minha oportunidade. 
Sabia que, no começo, não 
seria fácil e precisaria vencer 
os obstáculos como: cultura, 
língua, baixas temperaturas e 
a vida em um País totalmente 
diferente. Ainda assim, acei-

tei”, lembrou Wallace Pereira, 
em entrevista para o site Cer-
quilho Esportes em 2014.

 Jogando pelo Sheriff Tiras-
pol, o atleta de Cerquilho con-
quistou seus primeiros títulos 
profissionais:

-Bicampeão nacional em 
2006 e 2007;

- Campeão da Copa da Mol-
dávia em 2006;

-Campeão da Supercopa da 
Moldávia em 2007.

Em 2008, a porta da Norue-
ga se abriu para Wallace Perei-
ra e lá se foi o garoto de Cer-
quilho jogar pelo Fredrikstad.

Em 2010, seguiu para o 
Koninklijke Atletiek Associatie 
Gent ou KAA Gent, da Bélgica. 
Clube o qual jogou até 2013.
Em seguida, na temporada 
2013/2014, Wallace Pereira 
mostrou seu futebol para os 
ucranianos ao defender as co-
res do Hoverla.

Na temporada 2014/2015, 
foi brilhar no futebol da Gré-
cia. Lá jogou pelo Xanthi Athle-
tic Club (Skoda) até a tempo-
rada 2016/2017. Em seguida, 
atuou pelo AE Larissa, onde 
tornou-se vice-campeão da 
Copa da Grécia em uma final 
contra o Olympiacos CFP.

Segundo Rodrigo Becker, 
do site Cerquilho Esportes, em 
todos esses clubes, Wallace Pe-
reira fez a alegria das torcidas 
com gols e jogadas incríveis.

No ano de 2019, voltou 
para o Brasil para jogar pelo 
Pelotas e, em 2020, pelo XV de 
Piracicaba.

O atleta de Cerquilho, hoje com 34 anos, já jogou por clubes da Moldávia, Noruega, Bélgica, Ucrânia, Grécia, além do Brasil 
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Após 15 anos, Wallace Pereira encerra carreira
FUTEBOL

Fellipe Grecco

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Alberto Giovanetti Filho

Eduardo Brizotti
faleceu, em 15 de 

agosto, aos 61 anos

Em 2020, Wallace esteve no XV de Piracicaba

ESPORTE CLUBE CAN CAN EM 1984
Em pé: Osvaldir Ruy, Marcos Vidoto, Testa, Du Brizotti, Japa, Pampinha, Nilson Liziér, 
Di Vicentin, Antonio Toledo e Antonio Baggio. Agachados: Bergamim, Tito Florian, 

Clau Jacomin, Ocimar Florian, Tuiu, Mário Mela, Marcelinho e Acacinho

Em 2018, Rodrigo Becker 
entrevistou o atleta de Cer-
quilho no programa “Arena 
Esportiva”, da TV Faster e, na 
ocasião, acabou presenteado 
com uma camisa do Larissa da 
Grécia, presente este que o es-
portista guarda com carinho, 
por ter acompanhado sete dos 
15 anos de atuação do craque.

Vale constar que, na segun-
da, 9 de agosto, oficialmente 
em suas redes sociais, Wallace 
Pereira anunciou o encerra-
mento da sua carreira profis-
sional. “Meu querido futebol 
chegou a hora! Estou prepa-
rado! Depois de 15 anos, che-
gou o dia de me despedir! Vou 

sentir saudades de estar den-
tro de campo para fazer o que 
mais amo! Serei eternamente 
grato por tudo que aconteceu 
em minha carreira. Foi uma 
jornada incrível! Conheci mui-
tos países, culturas, diferentes 
idiomas e fiz amizades para a 
vida toda”. 

Na mesma data, Rodrigo 
Becker escreveu: “não tenho 
dúvidas, Wallace Pereira! Sua 
carreira foi brilhante. Por to-
dos os clubes e países que jo-
gou, você honrou seu nome, 
sua família e de Cerquilho, ci-
dade que você nasceu, foi cria-
do, deu os primeiros chutes e 
saiu para brilhar”.
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Em Tietê, a imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê, em dias e horários diferentes: das 8 às 12 horas e das 13 às 20 horas

COVID-19

Campanha de Vacinação prossegue nesta sexta 
Divulgação

Seguindo o cronograma de 
imunização contra a covid-19, 
a Secretaria de Saúde e Medi-
cina Preventiva de Tietê anun-
ciou que nesta sexta, 20 de 
agosto, a vacinação atenderá o 
público dos 18 anos ou mais, 
no ginásio “Acácio Ferraz”, na 
Nova Tietê, das 13 às 20 horas.

Na segunda, 23 de agosto, 
das 8 às 12 horas, haverá a va-
cinação do público de 17 e 16 
anos com comorbidades, além 
de grávidas e puérperas da 
mesma idade.

Já na quarta, 25 de agosto, 
das 8 às 12 horas, ocorrerá a 
vacinação para a segunda dose 
da AstraZeneca para quem to-
mou a primeira até 2 de junho 
e para os agendados dos dias 
20, 23, 24 e 25 de agosto, além 
do público que encontra-se 
com a segunda dose da Astra-
Zeneca atrasada.

Pede-se que seja feito o pré-
-cadastro no site https://vaci-
naja.sp.gov.br/. Vale ressaltar 
que há a obrigatoriedade de 
apresentar cópia do compro-
vante de endereço e do CPF.

Em Cerquilho, nesta sexta, 
20 de agosto, das 8 às 11 ho-
ras, a Secretaria Municipal de 
Saúde aplica a vacina da 1ª e 
2ª doses em gestantes e em 
puérperas até 45 dias nas de-
pendências da Policlínica. Nes-
te mesmo dia, no Centro de 
Eventos, serão vacinados  os 
jovens com 16 e 17 anos que 
tenham comorbidade. 

Neste sábado, 21 de agos-
to, haverá a segunda chamada 
para os jovens que já comple-
taram 18 anos e não possuem 
comorbidades. Também rece-
berão a imunização que têm 
16 e 17 anos completos e que 
possuem doença crônica.

Pede-se a entrega da cópia 
de documento pessoal com 
foto e CPF, além de cópia do 
comprovante de residência e 
encaminhamento médico com 
CRM. 

Em Jumirim, a vacinação 
contra a covid-19 atenderá 
com a primeira dose jovens de 
16 e 17 anos, pessoas com Sín-
drome de Down, deficientes, 
gestantes, puérperas, trans-
plantados e adolescentes que 
realizam hemodiálise. Neste 
caso, a imunização ocorre por 
meio de agendamento na Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
das 7h30 às 13 horas. 

No município também há a 
obrigatoriedade de apresentar 
cópia do comprovante de en-
dereço e do CPF, além de enca-
minhamento médico.

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

Até ontem, 19 de agosto, 
somando todo o público-alvo 
da vacinação, em Tietê já ti-
nham sido aplicadas 39.649 
doses; em Cerquilho, o núme-
ro era de 47.970 vacinados; em 
Laranjal Paulista, 29.796; e, em 

Jumirim, somavam 3.145 imu-
nizados. 

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

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

Até ontem, 19 de agosto, 
Tietê registrava 3.988 casos 

confirmados, sendo 3.858 
curados e 15 em recuperação, 
além de 113 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava até 
quarta, 18 de agosto, 6.508 ca-
sos confirmados, 6.014 cura-
dos e 248 em recuperação. O 
número de mortes seguia em 
alta com 156 óbitos.

Em Jumirim, os casos con-
firmados de covid-19 soma-
vam até quarta, 18 de agosto, 
597 pessoas positivadas, ten-
do 589 curadas, dois em isola-
mento e oito óbitos. 

Já Laranjal Paulista regis-
trava até quarta, 18 de agosto, 
5.359 casos confirmados, com 
5.065 pacientes curados, 181 
em recuperação e 113 óbitos.

Até ontem, 19 de agosto, o município de Tietê 
já tinha aplicado 39.649  doses

A Vino di Vita tem as melhores opções em vinhos, 
espumantes e acompanhamentos, além de
muitas promoções e entrega na sua casa. 

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

(15) 99638-8641

TODOS OS DIAS COMBINAM 
MUITO COM VINHO

Prefeito de Tietê decreta 
retorno das atividades

RETOMADA SEGURA

Nesta semana, a Prefeitura 
de Tietê, por meio do prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB), emitiu o 
Decreto de número 7005 que 
dispõe  sobre medidas para 
conter a disseminação da co-
vid-19 e que permitiu o retor-
no seguro das atividades, com 
vigência de 17 de agosto a 1º 
de novembro deste.

De acordo com este refe-
rido decreto, o município de 
Tietê cumprirá expressamente 
o Plano São Paulo de combate 
a covid-19, conforme orienta-
ção do Governo do Estado de 
São Paulo e por determinação 
de uma sentença judicial con-
tida nos autos da Ação Cível 
Pública Processo 1000733-
07.2020.8.26.0692 e por reco-
mendação do Ministério Públi-
co da Comarca de Tietê.

Assim, segundo consta 
no decreto, ficou permitida 
a abertura do comércio, com 
atendimento presencial sem 
restrição de horário, com ocu-
pação de 100% da capacidade.
Ficaram permitidas, ainda, as 
atividades religiosas presen-
ciais individuais e coletivas, 
sem restrição de horário, se-
guindo, rigorosamente, os pro-
tocolos de higiene e distancia-

mento social, com ocupação 
de 100% da capacidade.

Também ficaram permiti-
das a abertura das atividades 
relacionadas ao setor de ser-
viços, com atendimento pre-
sencial e consumo local sem 
restrição de horário, com ocu-
pação de 100% da capacidade 
permitida.

Este decreto também auto-
rizou eventos sociais, culturais 
e feiras, com o controle de pú-
blico, seguindo rigorosamente 
os protocolos de higiene e dis-
tanciamento social, devendo o 
público permanecer sentado.

Ficam mantidas todas as 
medidas para enfrentamento 
de emergência da saúde pú-
blica decorrente da covid-19 e 
permanece obrigatório o uso 
de máscara em todos os am-
bientes internos e externos, 
além da disponibilização de 
álcool gel 70% e distanciamen-
to com demarcações.

As regras contidas neste 
decreto serão monitoradas 
pelo Departamento de Fiscali-
zação e Posturas e Comércio, 
Autoridades Sanitárias, Vigi-
lância Sanitária e Epidemioló-
gica e Guarda Civil Municipal 
(GCM).

Sejul informa regras sobre retomada de 
atividades de esporte coletivo

SAIBA MAIS

Em Tietê, a Prefeitura, atra-
vés da Secretaria Municipal de 
Esportes, Juventude e Lazer 
(Sejul), comunicou a retoma-
das das atividades esportivas.

O protocolo anunciado 
vai auxiliar os clubes e gru-
pos esportivos a reduzirem 
o risco de contágio junto dos 
participantes durante esta re-
tomada. Segundo a Prefeitu-
ra, ele foi desenvolvido con-
forme os critérios do Plano 
São Paulo e teve adequações 
necessárias para a realidade 
do município.

Para acompanhar a situa-
ção e liberação ou de proibi-
ção de atividades esportivas, 
acompanhe as atualizações 
dos decretos municipais atra-
vés da Prefeitura no site ht-
tps://www.tiete.sp.gov.br.

De acordo aom a atualiza-
ção das regras do Plano São 
Paulo, estabelecidas no de-

creto 64.994, fica permitida a 
prática de esportes coletivos 
no município, desde que os 
protocolos sanitários sejam 
rigorosamente respeitados, 
conforme estabelecido: proi-
bida a realização de campeo-
natos, permitindo-se apenas 
atividades recreativas e de 
treinamento; e proibida a pre-
sença de público e de torcida.

Durante chegada e saída e 
quando não estiver pratican-
do as atividades esportivas, 
fica proibida aglomeração; 
será obrigatório manter o dis-
tanciamento e o uso de más-
cara, além da higienização 
das mãos com álcool gel ou 
água e sabão, principalmente, 
caso haja manuseio de mate-
riais esportivos ou demais 
objetos.

Também está proibida 
a presença de atletas com 
sintomas respiratórios e/ou 

tiveram contato com indiví-
duos com sintomas da co-
vid-19 nos dias antecedentes 
aos treinamentos ou jogos; é 
recomendada a higienização 
dos locais das atividades e do 
solado dos calçados em so-
lução com água sanitária, na 
chegada e saída dos locais de 
atividades esportivas e trei-
namentos.

Também é recomendado 
que o esportista porte sua 
garrafa ou recipiente com 
água para hidratação indivi-
dual, evitando compartilhar 
bebedouros de forma coletiva; 
pede-se também que o calça-
do higienizado fique dentro 
da mochila ou bolsa, e faça a 
troca no mesmo local; não é 
recomendável a utilização de 
vestiários. Além disso, os atle-
tas deverão estar em dia com 
as duas doses de vacina con-
tra a covid-19.

Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva
segue adiantada com a imunização

PÚBLICO-ALVO

Com aproximadamente 
70% da população residente 
em Tietê vacinada contra a 
covid-19, considerando pri-
meira e segunda doses, segun-
do anunciado pela Prefeitura, 
a Cidade Jardim mantém-se 
como referencial na campanha 
de imunização, com a demons-
tração dos resultados positi-
vos na queda de registro de 
contágio e de internações na 
cidade.

Conforme informado pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de e Medicina Preventiva, na 
sexta, 13 de agosto, ocorreu a 
última fase de vacinação dos 
maiores de 18 anos, antes do 
período previsto no calendário 
de vacinação do Governo do 
Estado de São Paulo.

O município de Tietê, na 
ocasião, computou mais de 39 
mil doses aplicadas, 97% das 
doses projetadas pela cam-

panha estadual, imunizando 
aproximadamente 70% de sua 
população, conforme demons-
tra o site oficial Vacivida.

“Nosso grande sonho em 
poder retornar à realidade está 
mais próximo. Agora estamos 
focados na vacinação do gru-
po dos 17 aos 12 anos, come-
çando pelas comorbidades, até 
alcançar os cidadãos menores. 
Estamos prontos e ansiosos 

para retomarmos as ativida-
des, com a precaução e segu-
rança necessária”, destacou o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
nas redes sociais.

A vacinação em Tietê dos 
menores de 18 anos será na 
segunda, 23 de agosto, con-
templando os cidadãos dos 
17 e 16 anos com comorbida-
des; as grávidas e as puérperas 
com 17 e 16 anos completos.

Divulgação PMT

A Cidade Jardim mantém-se como referencial 
na campanha de imunização
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Entre 9 e 13 de agosto, a Fa-
culdade Cerquilho (FAC) reali-
zou a 2ª Semana Jurídica com 
a temática sobre “O Direito e 
a Formação da Cidadania na 
Atualidade”.

Realizada de forma hí-
brida neste ano, a 2ª Semana 
Jurídica teve como objetivo 
proporcionar aos graduandos 
do curso de Direito da FAC e 
comunidade local e regional, 
uma imersão de conhecimen-
tos jurídicos com profissionais 
de diferentes áreas, provocan-
do um olhar amplo sobre a 
área jurídica e social.

Neste ano, a FAC prestou 
homenagem à saudosa advo-
gada cerquilhense Mara Lucia 
Pagotto, falecida em 2018, ví-
tima de câncer de mama, cuja 
pessoa foi figura ímpar no 
meio jurídico e social. 

A abertura do evento teve 
a leitura da biografia da home-
nageada, apresentada por seu 
irmão João Ricardo Pagotto, na 
presença dos familiares.

Durantes os cinco dias de 

palestras, foram abordados 
temas sobre Meio Ambiente, 
pelo professor e mestre Ru-
bens Vaz Junior; Recursos no 
Processo Civil, pelo professor 
e mestre Caio Augusto Silva 
dos Santos, atual presidente 
da OAB/SP; Ciências Auxilia-
res da Justiça, pelo professor 
mestre Luís Ricardo Vasques 
Davanzo, atual presidente da 

Caixa de Assistência aos Ad-
vogados de São Paulo (Caasp); 
Crimes Tributários, pelo pro-
fessor Emerson Jesus; Drones 
e a Privacidade pelo profes-
sor Ronaldo Zanata Pazim; e 
Democracia e a Ação Popular, 
pelo professor e mestre Thia-
go Reis Augusto Rigamonti.

A surpresa para os gradu-
andos de Direito foi a partici-

pação do presidente estadual 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil do Estado de São Pau-
lo, representante máximo da 
advocacia paulista, dr. Caio 
Augusto Silva dos Santos, que 
palestrou no segundo dia jun-
tamente do dr. Ricardo Vas-
ques Davanzo, atual presiden-
te da Caasp, que é a entidade 
que auxilia os advogados pau-

listas.
Para a diretora-adjunta da 

FAC, professora Ana Cláudia 
Leite Monéia, a “2ª Semana Ju-
rídica” proporcionou estreito 
contato com personalidades 
da área jurídica do mais alto 
grau de reconhecimento.

Os professores Cesar Au-
gustus Mazzoni e Juliana Apa-
recida Brechó, organizadores 

da 2ª Semana Jurídica, ressal-
taram a importância do evento 
para os graduandos.

O evento contou com a 
participação da vereadora Si-
mone Feher Belucci, represen-
tante do Poder Legislativo de 
Cerquilho, do vereador Túlio 
Benetom, representante do 
Poder Legislativo de Jumirim, 
das presidentes da subseção 
da OAB de Tatuí, Roseli Apa-
recida Soares; da subseção da 
OAB de Porto Feliz, Cláudia 
Telles Marciano de Camargo, 
do presidente da subseção da 
OAB de Laranjal Paulista, Mar-
celo de Almeida, e da tesou-
reira da  subseção da OAB de 
Tatuí, Marlene Maria Garcia. 
Também participaram das pa-
lestras os alunos de Serviços 
Jurídicos da Etec de Tietê e de 
Pereiras.

No encerramento, Ana 
Móneia agradeceu a todos os 
participantes do evento, bem 
como a Secretaria de Educa-
ção do Município de Cerquilho 
pelo apoio.

Neste ano, houve homenagem à saudosa advogada cerquilhense Mara Lucia Pagotto, falecida em 2018, vítima de um câncer de mama

Faculdade Cerquilho realiza a 2ª Semana Jurídica
PROGRAMAÇÃO

Fotos divulgação FAC

Autoridades da área jurídica e social 
marcaram presença nas palestras

Os professores Cesar Mazzoni e Juliana Brechó 
foram os organizadores da 2ª Semana Jurídica
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Aguinaldo Soares 
aniversaria nesta sexta, 

dia 20, ao lado da esposa 
Mariana e das filhas 
Catarina e Manuela

A esposa Christiane, as 
filhas Luiza e Teresa e 

familiares parabenizam 
Alexandre Mello nesta 

sexta, 20 de agosto

Carina Teixeira Pinto 
assopra velinhas nesta 

sexta, 20 de agosto, 
junto da mãe Ana Maria, 

do filho e da família

Edson de Nadai festeja 
aniversário nesta sexta, 

20 de agosto, na 
companhia da esposa 

Andrea e da filha Heloisa

Gisele Cristina Firmino 
rasga folhinha hoje, 20 
de agosto, ao lado do 

marido Alex e dos filhos 
Giovani e Otávio

João Santos será 
festejado pela mãe 

Sueli, pela irmã Claride 
e familiares nesta sexta, 

20 de agosto

Barbara Galuci Costa 
rasga folhinha amanhã, 

21 de agosto, na 
companhia do namorado 

Lucca Alves e família

Eliana Tedeschi troca de 
idade amanhã, dia 21, 

na companhia do marido 
Robson e dos filhos 

Laura e Lucas

Frederico Nozella muda 
de idade neste sábado, 
21 de agosto, e recebe 

as felicitações dos 
familiares e amigos

O bolo deste sábado, 
dia 21, será para Felipe 

Moretti, que brinda a 
data com os pais Beto e 

Gabi e a namorada

Lilian Foltran celebra 
mais um ano de vida 

amanhã, 21 de agosto, 
com o marido Erasmo, 
os filhos e familiares

Luiz Antônio Cancian 
completa nova idade 
neste sábado, 21 de 

agosto, na companhia 
da família e dos amigos

Os pais João e Márcia, 
a irmã Júlia, o primo 
Arthur e familiares 

parabenizam Letícia 
Forlevize hoje, dia 20

Maria de Lourdes Coan 
Colodeto assopra 

velinhas hoje, dia 20, 
junto do marido Simeão, 

dos filhos e dos netos

Miguel Botan Vigneau 
completa 11 anos nesta 

sexta, 20 de agosto, 
junto da mãe Marli, do 
pai Andrés e da família

Rafael Moreau 
Vicentim receberá os 

cumprimentos da esposa 
Renata e do filho Mateus 

hoje, 20 de agosto

Suzinea Meneguel ganha 
beijos e abraços dos 

filhos Augusto, André e 
Sofia e de toda a família 

hoje, 20 de agosto

Terezinha Biscaro de 
Souza assopra velinhas 
nesta sexta, dia 20, ao 

lado do marido, dos 
filhos e dos netos

Marcos Rogério Mariano 
(Picuira) aniversaria 

amanhã, dia 21, junto 
da esposa Patrícia e dos 
filhos Gustavo e Isadora

O marido João Paulo, a 
filha Bianca e familiares 

parabenizam Silvia 
Fornazari neste sábado, 

21 de agosto

Simone Feher Bellucci vai 
comemorar aniversário 
com o marido Wagner e 
os filhos Gustavo e Julia 

neste sábado, dia 21 

Adilene Macruz celebra 
a nova idade entre os 

familiares e o namorado 
neste domingo, 

22 de agosto

Adriana Sotilo será 
festejada pelo marido 

Nenê, pelo filho 
Leonardo e família neste 
domingo, 22 de agosto

Beatriz Gama completa 
18 anos neste domingo, 

22 de agosto, ao lado 
dos pais Mauricio e Ana 

e dos familiares



Bruno Biagioni Filho 
receberá os parabéns da 
esposa Zezé, dos filhos, 
dos netos e familiares 
neste domingo, dia 22

A mãe Gercina, a esposa 
Cíntia, os filhos e os 

netos felicitam Octávio 
Pilon Filho (Tavinho) 

neste domingo, dia 22

Juliana Molina Floriam 
muda de idade domingo, 
dia 22, junto do marido 
Julio, da filha Isabella e 

de toda a família

Marlene Malavasi rasga 
folhinha neste domingo, 
22 de agosto, ao lado da 
filha Stela, dos netos e 

dos familiares

Maria Ângela Bortoletto 
Uliana completa mais 
um ano de vida neste 

domingo, 22 de agosto, 
junto dos familiares

Nilsa Maria Moreli ganha 
beijos e abraços do 

marido, das filhas e da 
família neste domingo, 

22 de agosto

O marido Pedro Sales, 
os filhos Caroline e Pedro 
e a família felicitam Lya 
Galavote na segunda, 

23 de agosto

Fátima Maria Nunes 
Barros (Nenê) será 

festejada pelo marido 
e pelos familiares na 

segunda, 23 de agosto

Fernanda Gaiotto Albino 
celebra mais um ano de 
vida na segunda, dia 23, 
na companhia da filha e 

de toda a família

Fernanda Rodrigues 
troca de idade na 

segunda, dia 23, junto 
do marido Márcio e dos 
filhos Nicholas e Natália

Familiares e amigos 
parabenizam Gabriela 
Cristina Paes da Silva 

nesta segunda, 
23 de agosto

Heitor Marcuz completa 
cinco anos na segunda, 
dia 23, junto dos pais 

Claris e Gustavo, da irmã 
Heloisa e da família

José Roberto Tomazela 
será festejado pela 

esposa Antonia, pelos 
filhos e amigos na terça, 

24 de agosto

O marido André e o 
filho Denis enviam as 

felicitações para Rosana 
De Marchi Vicentim Pizol 
na terça, 24 de agosto

Sílvia Leccioli assopra 
velinhas na terça, 24 

de agosto, ao lado 
do marido Tiago, dos 
familiares e amigos

A esposa Cleide, a filha 
Mirella e família felicitam 
Vanderlei Slobodak pelo 

aniversário na terça, 
24 de agosto

Vinícius Battistuzzi 
Martins rasga folhinha 
na terça, dia 24, junto 

do filho Arthur, da 
esposa Tati e família

Thati Nogueira receberá 
os parabéns do marido 

Marcos, do filho Gustavo 
e dos familiares na terça, 

24 de agosto

Andressa Cinto Ceccarelli 
troca de idade na quarta, 
dia 25, na companhia do 
marido Claudio, do filho 

Micael e da família

O bolo da próxima 
quarta, 25 de agosto, 

será para Bene Mariano, 
que aniversaria junto do 

marido Ferdinando

Lourdinha Dal Pozzo 
Orsolini será festejada 
pelo marido Cadi, pelos 
filhos Rafael e Dingue e 
família na quarta, dia 25

Lucas Cancian rasga 
folhinha na quarta, 

25 de agosto, junto da 
esposa Vanessa Guite e 

dos familiares

Márcia Vidotto brinda 
nova idade na quarta, 

25 de agosto, ao lado do 
marido Beto e dos filhos 

Gabriel e Guilherme

Rafael Mazzer celebra 
mais um ano de vida na 
quarta, 25 de agosto, na 
companhia da mãe Inês 

e dos familiares

Priscila Pilon Bengozi 
vira o calendário 

neste domingo, 22, na 
companhia do namorado 
Israel e dos familiares

Tano Almeida vai 
festejar nova idade neste 
domingo, 22 de agosto, 
e receberá o carinho da 

família e dos amigos

Alzira Serafim assopra 
velinhas na segunda, 

23 de agosto, junto do 
marido Leandro 
e da filha Malu

Bárbara Toledo brinda 
nova idade na segunda, 
23 de agosto, ao lado do 
marido Felipe, dos filhos 

e dos familiares

Carlos Alberto Scudeller 
rasga folhinha na 

segunda, dia 23, com a 
esposa Elisângela e os 

filhos Mônica e Fernando

Dal Franciscati Correia 
recebe todo carinho da 

esposa Taís, do filho 
Pedro e dos familiares 

na segunda, dia 23

Ricieri Rui Neto assopra 
velinhas na segunda, 

dia 23, junto da esposa 
Naira, dos filhos Ricieri e 

Enzo e dos familiares

O marido Fabiano e 
as filhas Laura e Bia 

parabenizam Alessandra 
Bernardes na terça, 

24 de agosto

Carlos Baltazar 
Fernandes celebra mais 
um ano de vida na terça, 
24 e agosto, ao lado da 
esposa Anabete e filhos

Eduardo Madeira Pizzol 
completa 10 anos na 

terça, dia 24, junto dos 
pais Nardik e Rachel 
e da irmã Mariana

Fernanda Sanson celebra 
nova idade na terça, 

24 de agosto, e ganha 
beijos e abraços dos 
pais e dos familiares

Os parabéns da terça, 
dia 24, serão para 

Heloisa Campos, que 
brinda com o marido 
Vanderlei e os filhos

Bolo desta segunda, 
23 de agosto, será 

para Jack Duarte, que 
comemora a data com o 
marido Tiago e a filha

O marido Ozias, o filho 
Matheus, a nora Andrea 
e os netos Sophia e Theo 
parabenizam Maria Lucia 

na segunda, dia 23

Marilce Biscaro, filha de 
Toco e Cida, comemora 
aniversário na segunda, 

23 de agosto, ao lado 
dos familiares

Os parabéns desta 
segunda, dia 23, serão 

para Mingo Marcieri, que 
festeja com a esposa 

Inez, os filhos e família

Onélia San Jorge 
Rodrigues aniversaria 
na segunda, dia 23, ao 

lado do marido Décio, do 
filho, da nora e da neta

Regiani Foltran 
receberá os beijos e os 

abraços da família e dos 
amigos na segunda, 

23 de agosto

ANIVERSARIANTES
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Raquel de Toledo Rosso 
receberá os parabéns do 
marido Etore, dos filhos 
Isabel e Caio e dos pais 
na quarta, 25 de agosto

Samara Giacomazzi 
e Elton Milani Coan 

aniversariam com os 
filhos Gabriel e Pedro na 

quarta, 25 de agosto

A namorada Jade 
Fernandes, os pais e os 
irmãos cumprimentam 
Tiago Ruy na próxima 
quarta, 25 de agosto

Bolo da quinta, 26 de 
agosto, será para Alzira 
Santos, que receberá os 
parabéns da filha Evilin, 
da família e dos amigos

Clélia Maria Lizier 
Grando festejará mais 
um ano de vida com os 
familiares na próxima 
quinta, 26 de agosto

A família e os amigos 
cumprimentam Cristiane 
Ravicini Mantovani pelo 
aniversário na quinta, 

26 de agosto

Dayane Andrade 
aniversaria na quinta, 26 
de agosto, na companhia 

do marido Edson, dos 
filhos e dos familiares

Raquel Mellare Leme 
será festejada pelo 

marido Everton e pelas 
filhas Manuela e Clara na 

quinta, 26 de agosto

Edson Dias vai assoprar 
velinhas na quinta, 26 

de agosto, e receberá o 
carinho da esposa Jani 

Molon e da família

Rosa Maria Sebastiani 
Pakes aniversaria na 

quinta, dia 26, ao lado 
do marido Edgard e dos 
filhos William e Gustavo

Isabella Pizol muda de 
idade na próxima quinta, 

26 de agosto, ao lado 
do namorado Ramom 

Tosta e da família

A esposa Michele, o filho 
Rafael e a mãe Maria 
Isaura parabenizam 

Sandro de Moraes Tinti 
na quinta, 26 de agosto

João Pedro Pessutti 
Coutinho completa 12 
anos na quinta, dia 26, 

junto dos pais Wagner e 
Daniela e da irmã Sofia

Simone Moretti vai 
assoprar velinhas na 
quinta, 26 de agosto, 

na companhia do filho e 
dos familiares

Paola Marchi celebra 
mais um ano de vida 
na quinta, dia 26, na 
companhia do marido 

Fábio e da filha

Tone Daroz completará 
95 anos na quinta, 26 

de agosto, e receberá o 
carinho da família e dos 

amigos de Cerquilho

A esposa Tais Fernanda, 
a filha Lorena e família 

parabenizam Paulo 
Barbosa na próxima 
quinta, 26 de agosto

Tony Silva, da Rádio 
Nova Regional, troca de 
idade na quinta, 26 de 
agosto, junto da filha 
Yasmin e da família

ANIVERSARIANTES

Sebrae realiza cursos presenciais Jackeline e Tiago

Roni e Natália Maria e Grigolon Thuinie e Daros

Por intermédio do projeto 
Comércio e Serviços, do Se-
brae Inova, os comerciantes de 
Cerquilho poderão participar 
gratuitamente de seis cursos 
presenciais voltados para ges-
tão de pequenas empresas.

Os cursos terão os seguin-
tes temas: Técnicas de Vendas 
Consultivas, Vitrines e Exposi-
ção de Produtos, Experiência 
Digital do Usuário para Con-
versão em Vendas, Técnicas de 
Vendas no Varejo, E-Commer-
ce - estratégias e modelos de 
negócios, análise de perfil do 
consumidor - o que seu cliente 
deseja.

Os seis cursos começarão 
em setembro com a seguinte 
programação:

-Vitrines e Exposição de 
Produtos: 13, 14 e 15 de se-
tembro.

-E-Commerce - estratégias 
e modelos de negócios: 16, 17 
e 20 de setembro.

-Experiência Digital do 
Usuário para Conversão em 
Vendas: 21, 22 e 23 de setem-
bro.

-Técnicas de Vendas no 
Varejo: 28, 29 e 30 de setem-
bro.

Vale lembrar que todos os 
cursos, com vagas limitadas, 
estão marcados para ocorrer 
no horário das 18 às 22 horas.

Por isso, as inscrições são 
efetivadas por ordem de re-
serva. Os interessados nesta 
iniciativa devem procurar o Se-
brae Aqui Cerquilho, que fica 
na rua Duque de Caxias, 100, 
no Jardim Esplanada.

Em caso de dúvidas, os te-
lefones para informação são: 
(15)3284-4605 ou 3384 5652.

Em Cerquilho, Jackeline Duarte de Sobral e Tiago Simão Fau-
lin celebrarão cinco anos de união nesta sexta, 20 de agosto, ao 
lado da filha Isabella.

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pela co-
memoração das Bodas de Topázio Imperial!

Em Tietê, Roni Carlos Bertola e Natália Tomazela de Oliveira 
Rodrigues festejarão três anos de casados na quarta, 25 de agos-
to, junto da família e dos amigos.

Da redação do jornal Nossa Folha, o pessoal envia as felicita-
ções pelas Bodas de Green Gold!

Em Tietê, Maria Aparecida de Moraes Munhoz Grigolon e o 
juiz de Paz José Antonio Grigolon comemorarão nove anos de 
matrimônio na quarta, 25 de agosto, na companhia dos familia-
res. Recebam da equipe do jornal Nossa Folha os cumprimentos 
pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Maringá, no Estado do Paraná, Thuinie Vilela Daros e Ar-
mando Daros Junior, de Cerquilho, festejarão 17 anos de amor, 
cumplicidade e lealdade na quinta, 26 de agosto, ao lado dos fi-
lhos Arthur e Sofia. O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal 
pelas Bodas de Verdelita!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal Arquivo pessoal Arquivo pessoal

EM CERQUILHO BODAS

Divulgação PMC



Ideia partiu do edil Mário Jr. (PV), que sugeriu atendimento aos animais de estimação das famílias de baixa renda do município

A Câmara de Tietê promo-
veu na terça, 17 de agosto, 
mais uma sessão ordinária. Na 
ocasião, de acordo com levan-
tamento do blog Observatório 
da Câmara, os debates giraram 
em torno de 19 requerimentos 
apresentados pelos vereado-
res, além de uma moção de 
repúdio aos dirigentes que co-
mandaram o Serviço Autôno-
mo Municipal de Água e Esgo-
to (Samae) nos últimos anos. 

HOSPITAL VETERINÁ-
RIO - Nesta sessão, o vereador 
Mário Jr. (PV) pediu estudos à 
Prefeitura para a construção 
de um hospital veterinário ou 
ambulatório, que atenda aos 
animais de estimação das fa-
mílias de baixa renda, assim 
como daquelas consideradas 
aquelas inscritas nos progra-
mas sociais do Governo Fede-
ral. Segundo o Observatório 
da Câmara, o pedido é nobre 
e dá início à discussão sobre a 
assistência do Estado aos ani-
mais. “Ainda que não queira 
criar um espaço veterinário 
público, o Poder Executivo 
pode, por exemplo, contratar 

um médico-veterinário para 
atender a população de baixa 
renda, assim como já faz com 
a castração de animais. Fica a 
sugestão como complemento 
à ideia do vereador”, destacou 
o blog. 

CAMPANHA ANTIRRÁBI-
CA - Um requerimento do ve-
reador Junior Regonha (MDB) 
cobrou informações da Prefei-
tura sobre a campanha públi-
ca de vacinação antirrábica de 
cães e gatos, considerando que 
a raiva é uma doença extrema-
mente grave e perigosa. O ve-
reador também quer saber se 
os animais de rua estão inse-
ridos na campanha e sob qual 
contexto. Durante a discussão 
do requerimento veio à tona a 
informação de que a Prefeitura 
iniciou a campanha na quarta, 
18 de agosto, com vacinação 
às quartas, das 7 às 16 horas, 
no recinto da Fait. 

FEBRE MACULOSA - Os 
vereadores Junior Regonha 
(MDB) e Mario Jr. (PV) também 
apresentaram requerimento 
pedindo providências urgen-
tes para a dedetização da área 

da avenida Beira-Rio, além de 
instalação de equipamentos 
para o controle de acesso das 
capivaras às áreas públicas do 
local. A justificativa foi basea-
da nas denúncias de presença 
do carrapato-estrela na região. 
Vale lembrar que esse parasi-
ta, presente nas capivaras, é 
transmissor da febre macu-

losa, doença que pode levar à 
morte em pouco tempo.

O requerimento veio em 
boa hora, pois com a revita-
lização da avenida Beira-Rio 
tem sido comum a presença 
da população no local, inclusi-
ve crianças. Por conta disso, a 
Prefeitura precisa agir rápido 
para a avenida Beira-Rio não 

se tornar problema de saúde 
pública. 

SÃO PEDRO - A região do 
bairro São Pedro, área habita-
da por cerca de 10 mil pesso-
as, recebeu atenção especial 
dos vereadores Jairo de Castro 
(PRTB), Manoel Modesto (REP) 
e Regonha (MDB). O trio apre-
sentou cinco requerimentos 
com pedidos para diversas 
melhorias nos espaços públi-
cos e prédios municipais exis-
tentes no local.

MOÇÃO DE REPÚDIO 
PELA FALTA DE ÁGUA - A 
falta de água nas torneiras 
de Tietê motivou o vereador 
Adriano Aronchi (DEM) a apre-
sentar nova moção de repúdio. 
Desta vez, contra o atual dire-
tor-superintendente e os ex-di-
retores, apontados como cul-
pados pela má administração 
do Samae. A discussão sobre 
o assunto foi longa e diversos 
vereadores se manifestaram. 

Na ocasião, Aronchi cobrou 
providências da administração 
municipal para a melhoria da 
autarquia, citando ideias já 
apresentadas pela Câmara de 

Tietê, a exemplo da energia fo-
tovoltaica, que em tese traria 
enorme economia aos cofres 
públicos. 

O mesmo vereador tam-
bém mencionou que há neces-
sidade de estudos, inclusive, 
para a privatização do Samae, 
caso a autarquia continue ine-
ficaz em sua obrigação junto 
aos munícipes. Tal moção foi 
aprovada por unanimidade.

ÍSIS, CIDADÃ TIETEENSE 
- A Câmara de Tietê concedeu 
o título de “Cidadã Tieteense” 
para a atleta de vôlei Ísis Bor-
tolaso Simonetti, que, atual-
mente, joga pelo Clube Pinhei-
ros de São Paulo. 

Ísis nasceu em Piracicaba e 
estudou em escolas tieteenses. 
Seu início no vôlei se deu pela 
escolinha municipal da cidade 
e, em julho deste ano, ela re-
presentou a seleção brasileira 
de vôlei no Campeonato Mun-
dial sub-20, realizado na Ho-
landa e Bélgica.

Vale destacar que a Câma-
ra retomará seus trabalhos, ex-
cepcionalmente, na quarta, 14 
de setembro.
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Regonha é recebido pelo secretário Itamar Borges em São Paulo
ENCONTRO

O vereador Junior Regonha 
(MDB) foi recebido pelo secre-
tário de Estado, Itamar Borges, 
na quinta,  12 de agosto, em 
reunião na Secretaria de Esta-
do de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo.

De acordo com o vereador 
do MDB, “o encontro com Ita-
mar Borges se deu logo após 
o evento ocorrido no Palácio 
dos Bandeirantes, onde hou-
ve o lançamento do Programa 
AgroSP+Seguro e Ações para o 
Agro Paulista. 

Neste evento, foram deta-
lhadas as importantes ações 
que serão desenvolvidos pela 
Secretaria de Estado de Agri-
cultura e Abastecimento jun-

to à zona rural e ao setor da 
agricultura, principalmente, 
para o Agronegócio. “Nessa   
reunião tive a oportunidade 
de despachar, pessoalmente, 
com o secretário Itamar Bor-
ges, importantes pedidos ao 
nosso município onde destaco 
a inclusão da cidade no Pro-
grama Melhor Caminho, que 
tem a finalidade de viabilizar 
melhorias em obras para as 
nossas estradas rurais e ao 
Programa Segurança e Cidada-
nia, que destinará aos municí-
pios viaturas para o patrulha-
mento rural, com o objetivo 
de aumento da segurança no 
campo. A reunião foi bastan-
te proveitosa, tendo em vista 

que o secretário garantiu que, 
atendidos os requisitos pelo 
município, Tietê será contem-
plada com a sua inclusão em 
tais programas, revelou o edil. 

Regonha também informou 
que já se reuniu com o prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) para, em 
trabalho conjunto, viabiliza-
rem mais esta conquista para 
o município. “O setor agríco-
la e o agronegócio em nosso 
município geram importantes 
postos de trabalho, além, de 
serem arrecadadores de im-
postos aos cofres públicos 
municipais. Na zona rural, por 
exemplo, temos uma popula-
ção numerosa e que depende 
de uma estrada em perfeitas 

condições de trafegabilidade. 
Destaco também a questão 
relativa a segurança pública 
no campo, pois, que nos últi-
mos tempos vem sendo alvo 
de furtos e até roubos. Logo, é 
de extrema importância a par-
ticipação do município nestes 
programas estaduais. Tenho 
certeza que, por meio deste 
trabalho conjunto, poderemos 
proporcionar qualidade de vis-
da à população rural”, desta-
cou Regonha.

O vereador disse, ainda, 
que as próximas providências 
para a viabilização do ingresso 
do município a estes progra-
mas serão adotadas em con-
junto com a Prefeitura.

Regonha despachou com o secretário Itamar Borges 
importantes pedidos para Tietê

A Câmara Municipal retomará seus trabalhos, 
excepcionalmente, na quarta, 14 de setembro

Divulgação

Tietê será contemplada com programa estadual

CONQUISTA

Na quarta, 18 de agosto, 
autoridades municipais anun-
ciaram a informação de que o 
município de Tietê foi contem-
plado no Programa Novas Es-
tradas Vicinais do Governo do 
Estado de São Paulo, que vai 
beneficiar outras 140 vias com 
1.531 quilômetros de melho-
rias e investimentos de R$1,08 
bilhão em recursos do Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID).

Procurados pelo Nossa 
Folha, os vereadores Junior 
Regonha (PMDB), Luiz Grigo-
lon (PV), Mário Junior (PV) e 
o ex-vereador e tieteense Fer-
nando de Souza, informaram 
que foram comunicados pelo 
secretário de Desenvolvimen-
to Regional, Marco Vinholi, 
que nesta sexta, 20 de agosto, 
a conquista será anunciada 
em cerimônia oficial com o 

vice-governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia (PSDB), em So-
rocaba.

“Ao sermos contemplados 
com o programa do Governo 

do Estado realizaremos um 
sonho da nossa cidade, que é 
a pavimentação da vicinal Fre-
derico Zambianco, que liga a 
SP-127 ao Grupo Zambianco”, 

destacaram os edis.  
“Este sonho é muito anti-

go, mas realizamos um novo 
trabalho neste ano com uma 
primeira reunião que solicita-
mos junto à Secretaria de De-
senvolvimento Regional, em  
25 de fevereiro, e que contou, 
ainda, com a participação do 
vereador Claudio Donizete 
(PSDB), do empresário Hum-
berto Zambianco e do prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB). Nessa 
reunião apresentamos o proje-
to ao Governo do Estado, que 
agora está sendo contempla-
do. Realmente foi um trabalho 
de todos para que esse mo-
mento se concretizasse”, disse 
Regonha.

Segundo consta, o projeto 
seguirá tramitação perante a 
Secretaria de Desenvolvimento 
e o Departamento de Estradas 
e Rodagem (DER).

A conquista também é uma busca de Regonha, 
Grigolon, Mário Junior e Fernando de Souza

Divulgação

Vereadores tratam sobre hospital veterinário
SESSÃO ORDINÁRIA

Anunciada mudança em 
trânsito da avenida Brasil

EM CERQUILHO

Em Cerquilho, a Diretoria 
de Trânsito informou que, 
a partir de 1º de setembro, a 
avenida Brasil, na altura do 
nº 781, localizada na Vila São 
José, passará a ter sentido úni-
co, para quem transita sentido 
aos bairros Galo de Ouro, Vito-
ria II, Recanto da Colina e Mato 
Dentro. 

De acordo com a Direto-
ria de Trânsito, os conduto-
res que estiverem transitando 
pela rua Sergipe, sentido Bair-
ro/Centro, deverão acessar a 
rua Nossa Senhora Aparecida, 
considerando que o trecho da 
rua Sergipe terá sentido proi-
bido em direção à rua Minas 
Gerais, próximo da Garagem 
Municipal.

Ainda segundo a Diretoria 
de Trânsito, as alterações são 

necessárias para prevenção 
e segurança do trânsito. Em 
caso de dúvida, o Whatsapp 
disponibilizado é o (15)3384-
2976, além do e-mail transi-
to@cerquilho.sp.gov.br.

AUDIÊNCIA - Os prefeitos 
Aldo Sanson (Cerquilho) e Ed-
son Marcusso (Boituva) parti-
ciparam de audiência com o 
diretor regional do Departa-
mento de Estradas e Rodagem 
(DER), Gabriel Ibrahim Gutier-
rez, para solicitar a recupe-
ração da estrada Cerquilho/
Boituva.

“Essa recuperação é um pe-
dido antigo da população, essa 
estrada é de suma importância 
para os munícipes, tanto de 
Cerquilho quanto de Boituva, 
que por ali trafegam todos os 
dias” comentou Aldo Sanson.
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Leonardo Camilo da Silva 
Filho, conhecido como Nardi-
nho, nasceu em Tietê, em 11 
de setembro de 1953, e não só 
herdou o nome do seu pai, Le-
onardo Camilo, como também 
todo o seu rico dom musical. 
Seu pai era multi-instrumen-
tista, tocava violão, violino, 
trombone, clarineta, piano e 
baixo, fez parte de várias ban-
das em Tietê, sendo o funda-
dor da Jazz Band Curuçá nos 
anos de 1930 e 1940.

Foi nesse ambiente rico 
musicalmente que Nardinho 
cresceu e não demorou para se 
interessar e se envolver junto 
à música. Nardinho era curio-
so, sempre estava tirando uma 
nota aqui e outra ali em um 
dos instrumentos do pai, mas 
foi um violão que ganhou (ain-
da moleque) que trouxe Nardi-
nho para o universo da música 
para sempre.

Chegou a estudar canto e 
teoria no Conservatório Dra-
mático e Musical “Dr. Carlos 
de Campos”, em Tatuí, sendo 
aluno da professora Cidinha 
Orsi. Nessa época, fazia par-
te da Orquestra Tropical RF, 
do saudoso Regi Franzini, de 
quem também tornou-se dis-
cípulo. Mas foi ao estudar so-
zinho e praticar seu dom nas 
primeiras bandas de Tietê nos 
anos 1960 e 1970 que apren-
deu seu ofício “de tocar um 
instrumento e de cantar…”

No início de 1980, sentiu 
que estava preparado para 
uma empreitada maior e re-
solveu, então, tentar a sorte no 
cenário musical nacional e se-

guiu para São Paulo. Tocou em 
bares, boates, casas de shows 
e ali começou a ficar conhe-
cido na noite paulistana. Por 
intermédio de um amigo, foi 
apresentado ao grande Zé Cel-
so, que logo o contratou como 
guitarrista do Teatro Oficina.

Foi nessa época que Itamar 
Assumpção soube que Nar-
dinho estava em São Paulo. 
Tratou, logo, um novo proje-
to com o amigo de infância e, 
como guitarrista da banda Isca 
de Polícia, em 1983, Nardinho 
acompanhou Itamar Assump-
ção pelas principais capitais 
do Brasil através do Projeto 
Pixinguinha, desenvolvido 
pela Funarte. Talvez tenha 
sido nessa época que ele te-
nha desenvolvido sua veia de 
compositor, pois suas canções 
como Alô Baby e Trabalhador, 
têm grande influência da van-
guarda de Itamar Assumpção, 
tanto no ritmo quanto na me-
lodia.

Nardinho não tinha parada 
como músico e sua guitarra 
sempre foi sua melhor com-
panhia. Quando voltou para 
Tietê, na metade dos anos 
1980, Nardinho tocou na inau-
guração do Brasileirinho, do 
saudoso Baro, no Zepelim Bar 
no aeroclube e no Sapé do 
Veia, quando conheceu Jair-
zinho Machado e Fernando 
Cruz, amigos que se tornaram 
irmãos e, juntos, construíram 
o melhor projeto musical da 
vida do guitarrista: a banda “O 
Banzo”.

Por mais de 30 anos, “O 
Banzo” tocou em Tietê e região 

e fez a história de cada um que 
pode assistir e apreciar o fan-
tástico repertório de Música 
Popular Brasileira (MPB).

Foi Nardinho e “O Banzo” 
quem ensinaram Tietê e al-
gumas gerações de músicos e 
artistas da cidade a conhecer, 
respeitar e amar o mito Itamar 
Assumpção. Quem viu sabe o 
quanto ele adorava cantar as 
canções do amigo e, com a sua 
voz única e aguda da raça, se 
sobressair sempre. Atrevo-me 
a afirmar que, particularmen-
te, eu preferia escutar Nardi-
nho cantar e tocar Itamar com 
“O Banzo” a ouvir o próprio 
Itamar Assumpção nos seus 
discos. 

Como cantor e instrumen-
tista, Leonardo Camilo da Silva 
Filho, o eterno Nardinho, sem-
pre pôs Itamar Assumpção no 
chinelo! Muitos são os músicos 
na cidade que carregam o DNA 
de Nardinho, o DNA de uma 
pessoa que sempre tinha um 
tempo para uma boa conver-
sa musical ou um bom som. 
Nardinho era ótimo professor, 
não só ensinava a tocar guitar-
ra, mas ensinava ser um gui-
tarrista, um artista no palco. 
Foi um dos poucos músicos de 
Tietê que compunha e escrevia 
sua própria música e letra.

O último show de “O Ban-
zo” foi em dezembro de 2017 
em uma confraternização en-

Nardinho, como era conhecido, acompanhou o músico Itamar Assumpção pelas principais capitais do Brasil através do Projeto Pixinguinha

Conheça quem foi Leonardo Camilo da Silva Filho

Nardinho faleceu aos 64 anos, em 9 de maio 
do ano de 2018, em Sorocaba

Acervo Nossa Folha
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BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

edição traz a saudosa profes-
sora Pierina Deolinda Contari-
ne Gaiotto. Nascisda, em 12 de 
agosto de 1937, em Piracicaba, 
era filha de João Contarini e 
Antônia Brocatti.

Deolinda, como era chama-
da, era a filha de uma família 
de cinco irmãos. Desde peque-
na, demonstrou ter vocação 
para cuidar de crianças e pelo 
Magistério. Sendo assim, deci-
diu seguir a profissão, tendo 
se formado professora no Ins-
tituto de Educação Sud Menuc-
ci de Piracicaba.

Iniciou a carreira do Magis-
tério em Presidente Prudente, 
quando conheceu o estudante 
de Odontologia da Faculdade 
de Piracicaba, Adécio Gaiotto, 
com quem se casou em 8 de 
dezembro de 1962, passando 
a se chamar Pierina Deolinda 
Contarine Gaiotto.

No casamento com Adécio, 
ex-vice-prefeito de Cerquilho, 
Deolinda teve quatro filhos: 
Adécio Gaiotto Junior, Aldé-
vio Gaiotto, Adilson Gaiotto e 
Adalberto Gaiotto. 

Após o enlace matrimonial, 
veio morar em Cerquilho, cida-
de natal do seu marido, onde 
passou a lecionar na escola ru-
ral da Usina Santa Maria, na Fa-
zenda da família Pilon. Na épo-
ca em que lecionou no bairro 
São Francisco, lá havia apenas 
duas salas de aula para a 1ª, 
2ª, 3ª e 4ª séries do chamado 
Primeiro Grau. Como profes-
sora lecionava nas salas das 3ª 
e 4ª séries. 

Com o passar do tempo, 
professora Deolinda passou a 
lecionar na então “Escola Esta-
dual de Primeiro Grau Profes-
sor João Toledo” em jornada 
dupla. Além de professora da 
Rede Pública de Ensino, tam-

bém era catequista na igreja 
matriz São José, função que 
exercia, voluntariamente, com 
muito orgulho.

Deolinda criou quatro fi-
lhos e ajudou todos eles a se 
formarem em Ensino Superior, 
sendo dois deles analistas de 
sistema, um farmacêutico e 
um dentista. Ao lado do ma-
rido, Deo-linda também fazia 
parte do Rotary Club de Cer-
quilho, onde exercia ativida-
des assistenciais e filantrópi-
cas, sem deixar de ser dona 
de casa e sempre tendo tempo 
para auxiliar os filhos. 

Após aposentadoria, as-
sumiu com o marido a Presi-
dência da Casa da Criança de 
Cerquilho e logo se apaixonou 
pela função e pelas crianças 
desamparadas. A dedicação 
era tanta que, mesmo aos fi-
nais de semana, lá estava ela 
presenteando-as com o “Sone-

ca”, um simpático cachorrinho 
da raça Beagle, o qual fazia a 
alegria daquelas crianças.

Deolinda veio a falecer, em 
5 de junho de 1997, em um 
acidente de carro quando se 
dirigia a uma convenção do 
Rotary Club em Bauru.

Acervo Deraldo Rodrigues

Ilamar Ramos da Silva nasceu, em 15 de maio de 1986, na 
cidade de Buique, em Pernambuco. É filho de José Noval da 
Silva e Marinalva Moreira Ramos da Silva e tem como irmãos 
Donata, Maria, Juvenilda, Juscidalva, Iremar, Lindomar, Jose-
mar e Gilmar. Está casado com Tais de Jesus Santos da Silva e 
é pai do Samuel e do Moisés. O empresário é proprietário do 
Mercado Peba Jr Loja 1, no Jardim da Serra, e da Loja 2, locali-
zado no São Guilherme, em Tietê.

Eu sou? Uma pessoa muito generosa! Desde a minha infân-
cia sei dividir, entendo as necessidade dos outros e me sinto 
bem ajudando como posso. Sempre busquei um mundo me-
lhor e fico à vontade em todos os ambientes. Também não 
carrego em mim preconceito de qualquer origem. Sou muito 
hospitaleiro e, raramente, me fecho no meu mundo. Por isso, 
estou sempre disposto a lutar por meus ideais, mantendo os 
pés no chão. Acredito que a determinação faça com que eu não 
veja meus objetivos como utópicos.

Sinônimo de beleza? Meus filhos.
Cantor e cantora? Gerson Rufino e Ariely Bonatti.
Ator e atriz? Will Smith e Flavia Alessandra.
Sonho? Ver meus filhos formados e realizados.
Amor? Minha família e meu trabalho.
Solidão? Não estar conectado com Deus.
Deus? Meu alicerce.
Religião? Evangélico da Congregação Cristã no Brasil.
Filme? À Procura da Felicidade.
Sonho de consumo? Um sítio como refúgio em meio da 

natureza.
Defeito? Teimosia.
Qualidade? Generosidade.
Lugar? Na natureza.
Lazer? Ficar na minha casa e estar com a família. 
Qual o livro de cabeceira? Como evitar preocupações e 

começar a viver, de Dale Carnegie.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Médico-ve-

terinário. 
Momento da vida para repetir? Viagem para Pernambuco. 
Alegria? Família. 
Tristeza? Estar longe de um dos meus irmãos. 
Decepção? Pessoas preconceituosas.
Receita contra o tédio? Trabalho.
Tem saudades do quê? Do sítio. 
Amizade é? Um combustível da vida. 
Um(a) amigo(a) especial? Minha esposa.
Palavra que riscaria do vocabulário? Impossível. 
Ídolo? Deus.
Frase? “A motivação é uma porta que se abre por dentro”.
Nota dez para: o amor ao próximo. 
Nota zero para: a falta de amor ao próximo.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus pais.
Planos para o futuro? Todos estão no centro da vontade 

de Deus.
Recado? “E não somente isto, mas também nos gloriamos 

nas tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência, 
E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a 
esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está 
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi 
dado”. (Romanos 5:3-5).
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tre músicos e amigos, que tive 
o prazer de organizar. Fico or-
gulhoso e sei que não é coinci-
dência e sim destino, pois sou 
o maior fã que “O Banzo” tem 
e carrego o DNA deles na mi-
nha música e no meu som com 
orgulho!

Nardinho faleceu, aos 64 
anos, em 9 de maio de 2018, 
em Sorocaba, onde morava e 
tocava. Seu corpo foi sepulta-
do no Cemitério Municipal de 
Tietê em 11 de maio. 

O legado do sangue artísti-
co de Nardinho hoje corre nas 
veias dos seus sobrinhos, San-

dro, Hugo Leonardo e Evandro 
Mosca, filhos da sua única 
irmã viva, a dona Cidinha, da 
escola “Plínio”. Estes artistas, 
atualmente, representam a es-
tética musical viva do grande 
músico.

Nardinho, hoje, se encon-
tra lá em cima, bem no alto, a 
estrela que brilha mais forte 
no céu dos artistas tieteenses. 
Hoje, ilumina o caminho de to-
dos que trilham a estrada da 
mais bela das artes. Em nome 
de todos os artistas, aplausos 
para você e obrigado!

(Por Pedro Massa)

A vida de Joaquim Ferreira

Quem conheceu na cidade 
de Cerquilho Joaquim Ferrei-
ra? Nascido, em 17 de junho 
de 1925, em Maristela, era fi-
lho de Constantino Ferreira e 
Maria da Conceição Ferreira. 
Na Cidade das Rosas e dos 
Tropeiros, residiu por aproxi-
madamente 14 anos no bair-
ro Hungria.

Cursou o Primário na en-
tão Escola Estadual de Pri-
meiro Grau (EEPG) “Professor 
João Toledo” e, depois, fez o 
curso profissionalizante em 
Botucatu para trabalhar na 
formação dos transportes da 
antiga Estrada de Ferro So-
rocabana, onde permaneceu 
por 33 anos, exercendo várias 
funções.

Casou-se com Onélia de 
Nadai Ferreira, em 18 de abril 
de 1953, e, desta união, nas-
ceu Anselmo José Ferreira, 

casado com Suzete Oliveira 
Cesar. Como grande incenti-
vador da música, foi um dos 
apoiadores da formação da 
banda Lua Nova, que perten-
cia ao filho.

Para quem não sabe, Jo-
aquim Ferreira e Domingos 
Modenezi instalaram a pri-
meira Tipografia em Cerqui-
lho com o nome de Tipogra-
fia Cerquilhense que, anos 
mais tarde, acabou vendida 
para o jornal Cruzeiro do Sul, 
de Sorocaba.

Joaquim Ferreira e Oné-
lia de Nadai Ferreira sempre 
participaram ativamente da 
vida religiosa do município 
de Cerquilho, sendo os pri-
meiros catequistas do Barrei-
ro Rico, onde ensinavam as 
palavras de Deus às crianças 
do bairro debaixo de um Ja-
taizeiro, situado no terreno 

da família Serrão. No mesmo 
local, ajudou a fundar a ca-
pela Nossa Senhora Apareci-
da, com a força marcante do 
inesquecível padre Arthur 
Silveira.

Como rotariano, tornou-
-se um dos fundadores e 
presidente do clube de ser-
viços no biênio 1977/1978. 
Em 1969, com seus cunhados 
Natale e Domingos Pedro de 
Nadai, instalou a Gráfica Pro-
gresso D’Oeste que, tempos 
depois, passou a se chamar 
AGP e tinha como diretores 
Gregório de Nadai Filho, Wag-
ner de Nadai e Antonio Car-
los Mobricci.

Com o estimado padre 
Julio Prestes Holtz, instalou 
a Malharia Tic Tac, sendo 
vendida anos mais tarde por 
falta de mão de obra especia-
lizada. 

Em 1968, junto de outros 
voluntários, colaborou com a 
construção do prédio do Lar 
São José, sendo diretor e te-
soureiro da entidade por 14 
anos consecutivos e, em se-
guida, assumindo como dire-
tor de Patrimônio.

Em 1978, instalou a Ele-
trosom na rua Carlos de 
Campos, passando pela praça 
Presidente Kennedy e, após, 
em prédio instalado na ave-
nida Washington Luis, onde 
comercializava vinis e todo 
material relacionado à músi-
ca da época.

Como comissário de me-
nores, desde 2 de fevereiro 
do ano de 1977, atuou na 
educação e moralização da 
juventude, reservando, ain-
da, tempo para ser ministro 
da Eucaristia da Paróquia São 
José.

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)

ESPAÇO ABERTO
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Dentre as mais belas flores do jardim da minha cidade,
Tu eras o botão mais vistoso, bonito e belo. Eu te escolhi!
Sorri para ti e tu sorriste para mim. Daí vivi!
Vivi e vivo te amando, com muita intensidade.
O teu sorriso largo, logo me cativou, 
És o lenitivo que me trouxe a paz e a felicidade.
O teu amor juvenil me subjugou e escravizou.
O teu amor maduro esbanja bondade.
Hoje, o tempo temeroso, em idosos nos transformou.
O Parkinson veio para eu contigo aprender o que é bondade.
Independentemente das tempestades, fazes da vida um 

show.
Da beleza juvenil da mulher amada e ardentemente deseja-

da, transmudaste em belo anjo alado, com tanta intensidade, 
que fazes marido, filhos e netas viverem a paz almejada.

José Luiz de Queiroz (Zezico)

Agradecimento à esposa Maria do 
Carmo pelos 52 anos de casados

HOMENAGEM

Arquivo familiar

Yasmin Rocha

Yasmin Subitoni da Rocha, filha da Jéssica Aline Subitoni 
da Rocha e do Thiago Batista da Rocha e irmã da Júlia Macedo 
da Rocha e do Gabriel Macedo da Rocha, completou um aninho 
na segunda, 9 de agosto. 

A festa em Cerquilho teve como tema A raposinha, com de-
coração assinada por Juliana França e vela da Lilian Despontin, 
além de bolo da Celi Barbieri. Camila Rodrigues fez a fotos.

A aniversariante, que vestiu modelo da Anna Belli, é neta  
da Maria Cacilda Ferrari Subitoni, do Elio Subitoni, do Francis-
co Batista da Rocha e da Severina Amorim Rocha.

Fotos Camila Rodrigues

UM ANINHO

Fernanda e Daniel
CASAMENTO

Fernanda Uliana e Daniel Menezes casaram-se na tarde do 
sábado, 14 de agosto, na capela do Condomínio Colina das 
Estrelas, em Tatuí, com repertório da Orquestra Camerata Les 
Ensembles. 

A linda recepção ocorreu no salão de festas do mesmo con-
domínio com assessoria de Danilo Polezer, cerimonial da Pole-
zer, decoração dos Marcelo’s e mobiliário da Márcia Locações, 
assim como menu do Buffet Piemonte, drinques do Vegas Bar-
tenders, doces da Enrolado & Granulado, além do musical João 
& Maria e animação de André Pupe e banda.

Fernanda Uliana foi produzida pelo salão Fill’s Hair, de Cer-
quilho, e vestiu modelo do Ateliê Afatto. Já o noivo casou-se 
com terno assinado pelo renomado Ricardo Almeida

A cobertura fotográfica ficou a cargo de Rodolfo Santos e a 
filmagem pela Escene Filmes 

 Os noivos seguiram em viagem de lua-de-mel para o Resort 
Nannai Muro Alto, em Pernambuco.

Rodolfo Santos Fotografia


