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SEGUNDO LAUDO

EM TIETÊ

Vítima
morreu
por conta
de lesões

Criado
órgão de
proteção
à mulher

De acordo com a Polícia
Civil de Tietê, o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) apontou que Ivanilde
Almeida de Andrade, a mulher
de 44 anos que foi encontrada
morta embaixo do viaduto da
Rodovia Prefeito Antônio Romano Schincariol (SP-127), na
altura do quilômetro 82, em 9
de julho, faleceu em decorrência da queda.
Página 3

O Poder Legislativo de Tietê aprovou o projeto de resolução, que cria a Procuradoria
Especial da Mulher, a qual terá
diversas incumbências, dentre as quais, o recebimento e
encaminhamento aos órgãos
competentes de denúncias de
violência e discriminação contra a mulher tieteense, além de
implementação de campanhas
educativas.
Página 3

A cerimônia foi realizada nas dependências do Poder Legislativo tieteense na manhã de ontem, 22 de julho

Alfredo Melaré é diplomado
delegado federal parlamentar
Na avaliação do vereador do PL, esta nomeação fortalece a sociedade e, também, a Câmara
Municipal de Tietê, ampliando a representatividade do Poder Legislativo

Página 14

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

Agenda

Faça caridade!

CONCURSO Estão abertas
as inscrições para o concurso
de poemas do Festival Culturando de Literatura - Vila
das Artes 2021. Além de distribuir R$15 mil em prêmios
e selecionar 10 textos na categoria nacional, a iniciativa
contará também com o Prêmio “Manoel Novaes”, que selecionará e premiará três poemas de autores nascidos ou
residentes nos municípios de
Cerquilho, Tietê, Laranjal Paulista, Jumirim e Porto Feliz. O
regulamento está disponível
no projetoculturando.com.br.

estão atuando em suas profissões.

LIVE 1 Hoje, 23 de julho,
às 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram,
a jornalista do Nossa Folha
e criadora de conteúdo, Damana Rodrigues, fará uma
live com o casal Aguinaldo da
Silva e Sirlei Scudeler Silva,
proprietários da Tuka Calçados, que no mês de junho
deste ano completou 35 anos
de fundação. Ao vivo, eles
revelarão como expandiram
os negócios ao longo destas
décadas e como alcançaram
reconhecimento junto ao comércio de Cerquilho, se tornarando referência regional.

FEIJOADA BENEFICENTE
O Lions Club de Cerquilho
realiza neste domingo, 25 de
julho, das 11h30 às 14h30,
Feijoada Beneficente em prol
do Lar São José, em formato
drive-thru. A adesão custa
R$30 e inclui a porção de arroz, couve e farofa. O endereço é avenida Lions Club, 513,
no bairro Parque das Árvores.
Outras informações pelo telefone (15)99804-5156.

Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade para você?
Para o dicionário, é disposição para ajudar o próximo; tendência
natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável; benevolência, piedade. [Popular] Amor ao próximo: agir por
pura caridade. Ou seja, descreve um amor sem lacunas e incondicional.
Mas como praticar esta que é considerada uma virtude tão
essencial? Não é tão simples, porém é possível! É possível através
de um trabalho em favor do semelhante, através da solidariedade
em face das limitações e fraquezas do próximo e, ainda, através
do esquecimento do mal que se tenha sofrido, em um ato de tolerância. Assim, o rico ajuda o pobre, o saudável ajuda o doente,
o forte ajuda o fraco, o maior cuida do menor. E em um caso
extremo, um dá a vida pelo outro!
Mas vale ressaltar que sem tais princípios não há possibilidade de entendimento perfeito entre os homens na construção de
um mundo melhor. Para ficar mais clara esta questão, há uma
frase bem conhecida que diz tudo que é preciso ser entendido:
“Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua
dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze
que soa e um címbalo que retine; ainda quando tivesse o dom
de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita
ciência de todas as coisas; ainda quando tivesse a fé possível, até
o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada
sou. E, quando houver distribuído os meus bens para alimentar
os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado,
se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria”.
É bem assim! Dai e recebereis! Essa vontade de servir tem que
ser a razão de nossas vidas e, nesse mundo em que vivemos,
qualquer pessoa sensata há de perceber isso. Mais que ética,
orientação moral cristã ou por dever de consciência, atos em benefício do próximo são a maior importância do mundo. Todos
sabem que para muitos é um longo aprendizado, mas estamos
no caminho e, por enquanto, é o que importa.
Infelizmente, hoje, caridade é uma palavra desgastada, que
perdeu seu sentido real, e essa é a razão principal deste diálogo. Estamos aqui para buscar origem e sentido do que deveria
ser caridade, demonstrando que, na maior parte do tempo, essa
palavra é usada de forma errada. A consequência é que todos
pensam saber o que é caridade, enquanto apenas repetem o uso
e o sentido desta palavra, tanto quanto sua ação de caridade.
Desse modo, enquanto não alcançamos um estágio evolutivo,
temos que ser mais pragmáticos. Assim, ficamos, por enquanto,
com o sentido mais prático do ensinamento de Jesus e procuremos não divulgar aos quatro ventos as poucas boas ações que
fazemos.
Tentemos interiorizar a prática do bem com a ação discreta
de pequenos atos corriqueiros e, também, se lembrar que a proteção espiritual que recebemos é diretamente proporcional aos
nossos atos, ou seja, quanto mais praticarmos a caridade, quanto
mais fizermos o bem, quanto mais úteis sejamos, mais seremos
protegidos. Correto?

PARA ENCERRAR
“Se estiver triste, ore. Se a alegria for grande, ore! Mas se for
preocupação sua realidade, ore também. Ore ao acordar e ao
deitar. Ore ao escapar de um perigo, ore quando realizar aquele
sonho. Ore por você, ore pelos outros. Ore hoje e sempre porque a oração é nosso elo com Deus” - Lidiane Franqui.

TV CIDADE JARDIM Na
próxima segunda, 26 de julho, a partir das 19h30, pelo
perfil da TV Cidade Jardim no
Instagram, a jornalista e apresentadora Adriana Martins,
recebe a nutricionista funcional e esportiva Joelma Pereira Camargo para falar sobre
consciência alimentar.
LIVE 2 Ainda na segunda,
26 de julho, às 20 horas, os
integrantes da The Old Suit,
banda de Cerquilho nascida
na década de 1990, entrarão
em uma live com a jornalista do Nossa Folha e criadora
de conteúdo, Damana Rodrigues, no @damanarodrigues
no Instagram. Nesta conversa
ao vivo, os músicos falarão
sobre o início da banda, as
projeções, as canções inéditas
e como trabalham o processo
criativo em grupo quando não

Bicadinhas da semana
LIVE 3 O empreendedor
e CEO da Agência ed121, Edison Piai, chega para uma live
com a jornalista do jornal
Nossa Folha e criadora de
conteúdo, Damana Rodrigues,
na quarta, 21 de julho, às 20
horas, no @damanarodrigues
no Instagram. Ao vivo, Edison
Piai contará sobre os principais fatos que marcam a sua
vida pessoal e profissional e
os desafios de empreender no
mercado publicitário e digital.

PIZZA SOLIDÁRIA Em Tietê, a comunidade São Judas
Tadeu, no Jardim da Serra,
promove Pizza Solidária com
retirada no sábado, 31 de julho, no horário das 16 às 18
horas, no salão de festas do
bairro. O valor é R$25, tendo
três sabores: muçarela, calabresa e frango.
AJUDE A Feijoada Solidária Drive-thru em prol do bebê
Gustavo Henrique, portador
da Síndrome de Menkes, será
no domingo, 1º de agosto, a
partir das 11 horas, no barracão São Francisco, na Cohab,
em Tietê. O combo custa R$50
e pode ser adquirido pelo telefone (15)99654-0595.
LEILÃO SOLIDÁRIO O
projeto MiauJude realizará no
sábado, 7 de agosto, a partir
das 15 horas, o Leilão do Miau
com transmissão ao vivo pelo
perfil @miaujude no Instagram. Estarão à venda peças
de roupas e calçados, além de
caminhas e acessórios pet.

ASSÍDUO As borboletas do jardim revelaram que Oswaldo
Vieira da Cruz Junior, marido de Neusa e pai de André Luiz, Danilo e Mariana, é leitor assíduo do jornal Nossa Folha. Os amigos
deste semanário agradecem a amizade e todo incentivo ao trabalho realizado na redação.
QUASE Segundo as más línguas, Édie “Salim” Honório caiu
no quarto quando resolveu “assistir” ao vivo o filme E o ventou
levou. Será que o corintiano ficou com saudades de acompanhar
a saga da bela Scarlett O’hara ou foi a meia que lhe derrubou na
área?
RECORDAÇÃO Os fofoqueiros de plantão descobriram que
Ricardo “Bial” Pupato fez questão de pedir para registrarem o
seu “momento histórico” na campanha de imunização contra a
covid-19. Há quem diga que Pupato vai guardar a foto como relíquia.
ENCANTADOR Espalharam pela city que o santista Domingos Evangelista, além de cantar, também encanta. Tem fãs que,
inclusive, sugeriram que ele passe a gravar vídeos para a internet
e que a primeira música divulgada seja Smile, de Charles Chaplin.
Que tal, professor?
DUELO DE TITÃS Num cenário pós-covid têm pessoas querendo ver um “duelo” da churrascada entre Lauro Paladini Grill
e Evandro Luis Zanardo Paulim, o padrechef, em Tietê. Será que
pode rolar algum encontro?
CANTOR DA CITY As más línguas comentaram que, além
do bom futebol, Beto Cuba também é excelente cantor. Há quem
diga que ele tem tanto talento que vão inscrevê-lo no The Voice
Brasil no próximo ano. O que pensa o artista?
SAUDADES DAS FÉRIAS Espalharam por aí que a querida
professora Maria Conceição Dal Bó Vieira sonha em poder voltar
a viajar para lugares incríveis, como Ilha da Sicília, Taormina, Mar
Jônico, Catedral da Natividade, Agrigento e Erice, um povoado
medieval localizado na Sicília.
DUELO Os fofoqueiros de plantão souberam que dr. José Correia Neto (dr. Neto) e Valdir Grando (Bagre) realizam duelo no Facebook ao postarem fotos das mais deliciosas comidas. O talento
culinário da dupla precisa ser comprovado pelos amigos, que se
autoconvidam para um almoço ou jantar preparado por eles.
AMIZADE As borboletas do jardim contaram que, embora ela
sempre ligue na redação, os amigos do jornal Nossa Folha sentem falta da visita presencial da querida advogada Silvia Maria
Alves de Almeida, de São Paulo, filha do saudoso dr. Cantidiano
Garcia de Almeida, tieteense e ilustre desembargador.
DIRETO DE HOLLYWOOD Segundo comentaram as más línguas, Wilson Dal Coleto, o popular Pizombo, tem sido rotulado
como o Bruno Mezenga, o Rei do Gado, e o Sinhozinho Malta de
Tietê. Que histórias são essas, hein? Será que também têm a boia-fria Luana e a Viúva Porcina?
SOLTEIRO NA PISTA As más línguas comentaram que Talão
Madeira passou a ser considerado o “patinho feio” entre os amigos do time “Agora Eu ‘Se’ Consagro” (Aesc). No passado, houve
até enquete nas redes sociais que apontou o são-paulino como o
vencedor. É isso mesmo, Talão?

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE

SÁBADO: 24 de julho
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SANTA TERESINHA: sábado às 16 e às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SANTO ANTONIO E N. SRA. DE FÁTIMA: 19h30
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 25 de julho
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às
19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.
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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 PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
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OCORRÊNCIAS

Mulher morreu após sofrer politraumatismo
Segundo apontou laudo da Polícia Civil, Ivanilde Almeida de Andrade, de 44 anos, estava viva quando caiu do viaduto na SP-127, em Tietê
Arquivo Facebook

Uma das suspeitas é de
tentativa de assalto
De acordo com a Polícia
Civil de Tietê, o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) apontou que Ivanilde
Almeida de Andrade, a mulher
de 44 anos que foi encontrada
morta embaixo do viaduto da
Rodovia Prefeito Antônio Romano Schincariol (SP-127), na
altura do quilômetro 82, faleceu em decorrência da queda.
O corpo da vítima foi en-

contrado pelo cunhado no dia
seguinte do seu desaparecimento, em 9 de julho. Nesta
data, a Polícia Militar (PM) e
o Corpo de Bombeiros foram
acionados e constataram o
óbito. Uma das suspeitas é de
que a mulher tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. Apesar disso, a Polícia Civil
disse que tudo ainda está sendo investigado e que hipótese
alguma foi descartada. Desde
então, policiais começaram a
apurar as circunstâncias dessa
morte.
De acodo com o delegado
Weslley Almeida, um laudo
apontou como causa da morte
da vítima um politraumatismo,
ou seja, lesões distribuídas em
várias partes do corpo da vítima. Revelou também que Ivanilde estava viva quando caiu
do viaduto. Apesar disso, a
Polícia Civil ainda não sabe o
que levou a vítima a cair dessa
altura e segue investigando o
caso a partir de imagens de câmeras de segurança.
FURTO À RESIDÊNCIA Em Cerquilho, na segunda, 19

de julho, a Polícia Militar (PM)
registrou um furto à residência após a vítima relatar aos
policiais a descrição dos objetos furtados e as características do indivíduo acusado.
Na ocasião, os policias
iniciaram o patrulhamento,
quando visualizaram um indivíduo adentrar em uma área
de mata. Ao efetuar a abordagem, o suspeito foi conduzido
pela PM ao plantão policial e,
posteriormente, liberado devido a vítima não o reconhecer.
Todos os pertences encontrados, dentre eles, uma
televisão de 45 polegadas, um
notebook e uma máquina fotográfica foram devolvidos à
vítima.
INICIATIVAS - Ainda em
Cerquilho, na quinta, 15 de
julho, foi realizada a Operação Impacto, uma iniciativa
do Policiamento do Interior
da região de Sorocaba, planejada pela seção operacional do
22ºBPM/I e comandada pelo
Comandante da 4ª Companhia do 22º Batalhão de Polícia Militar do Interior, capitão

William.
Por meio de um policiamento ostensivo, buscou-se
realizar ações nas cidades que
a Segurança Pública está sob
a responsabilidade dos referidos comandos. A mesma operação também teve o objetivo
de retirar armas de circulação,
apreender entorpecentes, capturar procurados da Justiça e
prender aqueles que se encontrassem em flagrante delito.
Vale destacar que participam da Operação Impacto,
as equipes dos programas de
policiamento como a Radiopatrulha, a Força Tática e Rondas
Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam).
Durante o policiamento ostensivo, foram abordadas mais
de 160 pessoas, fiscalizados
cerca de 116 carros, 29 motocicletas, lavrados 16 autos
de infração de trânsito e realizadas abordagens em vários
locais, sendo recolhidos administrativamente quatro carros
e três motocicletas, conforme
apontam os dados divulgados
pela PM de Cerquilho.

CONQUISTA

Vereadores anunciam emenda parlamentar
para compra de viatura de resgate
Divulgação

Em cerimônia de homenagens, realizada na quinta, 15
de julho, na sede do Consórcio
Intermunicipal de Bombeiros
do Médio Tietê, junto aos integrantes da equipe de Corpo de
Bombeiros foi anunciada uma
novidade.
Na presença de diversas
autoridades municipais, no
uso da palavra, o deputado
federal Guiga Peixoto (PSL)
anunciou as providências já
iniciadas pelo Estado de São
Paulo para a aquisição de uma
viatura de resgate através de
uma emenda parlamentar indicada por ele e solicitada, em
conjunto, pelos vereadores Junior Regonha (MDB) e dr. Luis
Grigolon (PV).
“Primeiramente deixo as
minhas homenagens ao 2º sargento PM Daniel Fiusa de Lima,
ao soldado PM Eliezer Silva de
Oliveira, ao soldado PM Anselmo Aparecido Luz Brito e aos
guardas civis municipais Silvio
Pires de Carvalho e Marinaldo

Solenidade teve a participação do deputado federal
Guiga Peixoto, do PSL
de Oliveira Faria, pelos serviços prestados em ocorrência
que apontou um animal em
situação de risco na cidade de
Conchas. Diante disso, eles receberam um justo reconhecimento nesta data. Na mesma
oportunidade, também fomos
comunicados pelo Guiga Pei-

xoto da tramitação da emenda
parlamentar para aquisição de
uma viatura de resgate destinada ao Consórcio Intermunicipal de Bombeiros do Médio
Tietê”, destacou Regonha.
De acordo com o deputado federal de Tatuí, já tramita
junto ao Estado de São Paulo

o processo de licitação para
aquisição da viatura que será,
posteriormente, encaminhada
para utilização do consórcio.
“Não tenho dúvidas de que
se trata de uma importante
conquista para a população
de Tietê e da região, pois,
este veículo trará ao Corpo de
Bombeiros a disponibilidade
de possuir mais uma viatura
para realização do trabalho de
resgate de vítimas de acidentes e outras ocorrências que a
corporação executa, principalmente, em nosso município.
Quero destacar, ainda, que
este nosso pedido de emenda
parlamentar também teve a
colaboração do amigo Sérgio
Modanez, que verificando a
pertinência e grande relevância do pleito, colaborou decisivamente com as intermediações junto ao deputado Guiga
Peixoto, ao qual, deixamos os
agradecimentos pelo atendimento da solicitação”, completou Regonha.

SESSÃO DA CÂMARA

Criado órgão de proteção e apoio à mulher tieteense
Em Tietê, o Poder Legislativo retomou os trabalhos em
sessão ordinária realizada na
terça, 20 de julho, após recesso regimental. De acordo com
o levantamento do Observatório da Câmara, foram 22 requerimentos, todos de autoria
do vereador Junior Regonha
(MDB), sendo que houve, em
alguns deles, coautoria de outros vereadores.
Além desses requerimentos, a Câmara de Tietê também
aprovou a criação da Procuradoria Especial da Mulher e, ainda, prorrogou a vigência de lei
que permite o parcelamento
dos tributos municipais com
benefícios.
A seguir, acompanhe os
principais assuntos tratados
pelos parlamentares, conforme levantado pelo Observatório da Câmara.
LUIZ ANTUNES DESATIVADA - A Câmara Municipal
quer saber da Prefeitura de
Tietê se é verdadeira a informação de que a escola Luiz
Antunes, localizada na região
central da cidade, não servirá
mais como local de aulas para
os alunos tieteenses.
Se a informação for verídica, o Poder Legislativo quer
saber para onde serão direcionados os alunos, atualmente,
alocados na referida unidade
escolar. Além disso, questiona

o Poder Executivo sobre como
ele trabalha essas providências para tal transição.
MELHORIAS EM PONTILHÃO DA SP-127 - Ainda de
acordo com o Observatório da
Câmara, os vereadores aprovaram requerimento que solicita
à concessionária AB Colinas
providências para instalação
de iluminação na passarela do
viaduto da SP-127, que leva a
população da rua Indalécio
Costa ao bairro Povo Feliz. No
mesmo requerimento, a Prefeitura foi cobrada quanto à
iluminação da escadaria que
permite o acesso à mesma
passarela.
Regonha também destacou
que a ausência de iluminação
certamente facilitou a ação criminosa que resultou na morte
de uma mulher no local, no início deste mês.
ESGOTO DE CERQUILHO
- A Câmara de Tietê também
aprovou solicitação para o
prefeito de Cerquilho, Aldo
Sanson (PSDB), informar se a
cidade vizinha continuará despejando seu esgoto tratado no
emissário do Ribeirão da Serra.
Se a resposta for positiva, os
vereadores querem saber qual
será a participação de Cerquilho na conclusão das obras do
emissário, de forma a cessar
o despejo do material no leito
do Ribeirão da Serra. O Obser-

vatório da Câmara destaca que
a Prefeitura de Cerquilho não é
obrigada a responder às questões, mas torce pela sensibilidade do município vizinho em
apresentar tais esclarecimentos, diante da importância do
assunto. A conferir.
PROCURADORIA
ESPECIAL DA MULHER - O Poder
Legislativo de Tietê aprovou
o projeto de resolução do
presidente da Casa de Leis,
Alfredo Melaré Neto (PL), que
cria a Procuradoria Especial
da Mulher. De acordo com tal
iniciativa, a procuradoria será
composta por três mulheres,
as quais, necessariamente,
deverão ser vereadoras, procuradoras, representantes da
sociedade civil ou servidoras
da Câmara Municipal. A nomeação ocorrerá por livre escolha
do presidente do Poder Legislativo.
A procuradoria terá diversas incumbências, dentre as
quais, o Observatório da Câmara destaca o recebimento,
exame e encaminhamento aos
órgãos competentes de denúncias de violência e discriminação contra a mulher, além de
implementação de campanhas
educativas e antidiscriminatórias no âmbito municipal e fiscalização, assim como o acompanhamento da execução de
programas do governo muni-

cipal que visem à promoção
da igualdade de gênero.
A atitude da Câmara precisará de apoio dos vereadores
e da população, pois as eleitas
para a procuradoria devem enfrentar dificuldades na defesa
e apoio da mulher, já que Tietê não possui uma Delegacia
da Mulher, o que dificulta a
atuação rápida da Polícia Civil
diante de crimes cometidos
contra as mulheres.
Apesar de todas as dificuldades, espera-se que a procuradoria alcance resultados benéficos e se torne instrumento
de proteção e apoio perante à
população feminina tieteense.
Se atingir o seu intento, isso
significará um marco histórico
para a cidade.
MAIOR PRAZO PARA O
CONTRIBUINTE PARCELAR
DÉBITOS - Em sessão extraordinária realizada ao fim da
mesma terça, 20 de julho, os
vereadores aprovaram a prorrogação da vigência da lei que
permite ao contribuinte inadimplente o parcelamento dos
débitos municipais em até 40
meses, com redução expressiva dos juros e multa. Agora o
cidadão poderá usufruir dos
benefícios até 29 de outubro
deste ano.
Vale lembrar que a Câmara
Municipal de Tietê se reunirá
novamente em 3 de agosto.

MOBILIZAÇÃO

Operação Curupira chega às
cidades de Tietê e Cerquilho
Realizada na sexta 16 de
julho, a Operação “Curupira”,
da Polícia Militar Ambiental,
empregou mais de 1.200 policiais militares e 450 viaturas e
drones em uma ação de policiamento ostensivo marítimo
e terrestre com vistas aos infratores do Meio Ambiente, sobretudo, aqueles que colocam
em risco a qualidade de vida,
segurança e a saúde pública.
Além da ação operacional
da Polícia Militar Ambiental,
marcou a data a participação da sociedade através da
campanha lançada nas redes
sociais com o tema: “Polícia
Militar Ambiental há 72 anos
protegendo as Florestas”.
Em Tietê, a ação de conscientização ocorreu na rua
Elias de Campos no bairro Vila
Zanão, por meio dos cabos PM
Barros e Arthur, juntamente
da equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente (Semades).
Na ocasião, houve plantio
de 700 mudas de árvores nati-

vas para recuperação da vegetação da área de preservação
permanente às margens de um
afluente do Ribeirão da Serra,
evitando ali o assoreamento,
assim como preservando o leito dos mananciais.
A mesma ação ocorreu em
Cerquilho, quando servidores
da Secretaria do Meio Ambiente e os representantes do
5° Batalhão da Polícia Militar
Ambiental, através do cabo PM
Barros e do cabo PM Arthur, fizeram o plantio de mudas.
No Estado de São Paulo, a
Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade e possui um índice de
remanescentes de 32,6%, segundo o Inventário Florestal
(2020) da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.
Entre as dezenas de unidades
de conservação, a vertente
atlântica apresenta as melhores condições de cobertura
vegetal nativa e de áreas protegidas, com destaque para a
Serra do Mar.

FAESP-SENAR

Encontro debate progresso
da agricultura e da pecuária
Divulgação SRT

Tony Persona recepcionou presidentes e
coordenadores dos sindicatos na Fait
O Sindicato Rural de Tietê (SRT), sob a Presidência de
Tony Persona e Diretoria, reuniu na sexta, 2 de julho, presidentes e coordenadores dos
sindicatos da região e produtores rurais para um encontro
com palestras e informações
referentes às novidades do
progresso e da modernização
da agricultura e pecuária através de dados da Faesp-Senar
AR/SP.
As palestras ocorreram no

recinto da Fait, em Tietê, seguindo todos os protocolos
de higiene e distanciamento.
“Agradecemos a gentileza da
Prefeitura, através do secretário de Cultura, Jetro França
de Souza, pelo uso do espaço.
Na ocasião, foi servido café
da manhã fornecido pelo Restaurante Mama Gomes e, no
encerramento, os convidados
seguiram para almoço no Restaurante e Choperia Cancian”,
informou Tony Persona.

EM CERQUILHO

Bairro São Francisco recebe
drenagem pluvial
Em Cerquilho, saiu do papel uma obra bastante aguardada, principalmente pelos
moradores do bairro São Francisco, que sofriam com o alagamento das ruas em período
de chuva.
De acordo com a Prefeitura, em abril deste ano teve início uma instalação de drenagem pluvial no referido bairro
para melhorar o escoamento
das águas, evitando novos alagamentos, além de garantir
segurança e qualidade de vida.
“Esta é uma daquelas obras
que não ‘vemos’, mas que
transforma a vida dos munícipes. Ela ocorre graças aos
recursos conquistados pelo
município com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(Fehidro), no valor de R$1,3
milhão”, destacou o prefeito
Aldo Sanson (PSDB).
Ainda segundo a Prefeitura, no local estão sendo instaladas bocas de lobo e galerias
subterrâneas, fazendo a ligação com a caixa coletora recentemente instalada no final da

avenida João Pilon.
REFORMA - A Prefeitura
de Cerquilho informou que
as quadras de tênis que ficam
ao lado do Ginásio de Esportes “Luís Peev” e que somam
2.500 metros quadrados, passam por reformas devido às
condições inapropriadas de
uso no local. De acordo com a
Prefeitura, a pedido da população as quadras serão de futebol society.
OPORTUNIDADE - Em
Cerquilho, uma parceria entre
Prefeitura e a empresa Doptex
auxilia quem está em busca de
uma vaga no mercado de trabalho na cidade. Através do
projeto “Profissional do Amanhã”, abriu-se uma nova turma
para capacitação.
Serão disponibilizadas 25
vagas para pessoas com mais
de 18 anos, que possuam Ensino Fundamental completo e
queiram aprimorar o conhecimento. As inscrições podem
ser feitas até hoje, 23 de julho,
às 16h30, na rua Duque de
Caxias, 100, Jardim Esplanada.
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Semades instala contêineres em pontos da cidade
De acordo com o secretário Rodrigo Módolo, a ação é financiada pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro)
Divulgação PMT

Na segunda, 19 de julho, a
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento
Sustentável
(Semades) iniciou a distribuição de contêineres para descarte de resíduos orgânicos,
contemplando as regiões urbanas e rurais do município
de Tietê.
De acordo com o secretário da Semades, Rodrigo de
Andrade Módolo, a ação faz
parte do projeto “Prevenção
da poluição dos recursos hídricos através da conteinerização da coleta dos resíduos
sólidos urbanos”, financiado

pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). O
objetivo principal é o de diminuir os impactos ambientais causados pela disposição
inadequada de resíduos em
locais abertos, impedindo que
o lixo seja carregado pelas
águas nos períodos chuvosos,
poluindo o rio, córregos e até
mesmo entupindo bueiros.
Rodrigo Módolo esclareceu, ainda, que os contêineres
serão destinados apenas ao
descarte de lixo orgânico e
rejeitos, incluindo materiais
como restos de alimentos,
cascas de frutas, papéis mo-

ASSINE E ANUNCIE
(15)3282-5133
FALECIMENTOS
GERVÁSIO CARVALHO
Faleceu em Sorocaba, em 15 de julho, Gervásio Carvalho
aos 49 anos. Falecido deixou a esposa Andréa dos Santos Carvalho e os filhos Maria Eduarda, Otavio Augusto e Welliton,
além de familiares.
Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Memorial Jardim do
Éden, sendo sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem a todos pelas inúmeras manifestações de pesar recebidas em razão dos falecimentos.

Contêiner é para descarte de lixo orgânico e rejeitos

lhados ou engordurados e lixo
de banheiro, sendo irregular o
descarte de entulhos, galhadas e outros resíduos.
O secretário da Semades
informou, ainda, que os materiais recicláveis deverão continuar sendo dispostos fora
dos contêineres. Ou seja, a
coleta seletiva de reciclagem
permanecerá ocorrendo, normalmente, no sistema porta a
porta, de acordo com o cronograma já estipulado.
Já a coleta de lixo seguirá
a programação, que pode ser
consultada pelo site da Prefeitura no tiete.sp.gov.br/coleta-

lixo.php.
O prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) informou que o município deverá adquirir um total
de 187 contêineres, com foco
nas questões ambientais, para
assim colaborar com a limpeza e organização da cidade,
empregando a meta “Tietê,
cidade limpa, organizada e
ambientalmente
saudável”.
“Inicialmente, 50 contêineres
serão implantados em pontos
estratégicos da região urbana, seguindo posteriormente,
para contemplar regiões da
área rural, revelou o chefe do
Poder Executivo.

FALECIMENTOS
JULIO CESAR FLORIANO SOARES
Faleceu em Piracicaba, em 15 de julho, Julio Cesar Floriano
Soares aos 36 anos. Falecido era casado com Vanessa Lousie
Martin Soares e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.

SANTINA MACHADO BAIÃO
Faleceu em Sorocaba, em 20 de julho, Santina Machado Baião
aos 87 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Francisca, Terezinha, Iracema, Marizete e Ivone (in memoriam), além de demais
familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

ANTONIO FLORÊNCIO DIAS
Faleceu em Tietê, em 16 de julho, Antonio Florêncio Dias aos
70 anos. Falecido era casado com Quiteria Cosmo Teotônio e
deixou os filhos Kaliane, Fabiana e Jaciara, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.

DAVINA BENATTI MARCON
Faleceu em Tietê, em 21 de julho, Davina Benatti Marcon aos
95 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Carlos Alberto e
Adriana, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.

ROBERTO MARQUES DA SILVA
Faleceu em São Paulo, em 17 de julho, Roberto Marques da
Silva aos 58 anos. Falecido era separado e deixou as filhas Rafaela e Rebeca, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Novo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

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

GILDA TEREZA BELLUSSI
Faleceu em Piracicaba, em 17 de julho, Gilda Tereza Bellussi
aos 75 anos.
Falecida era solteira e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de
Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
CLAUDEMIR JURANDIR GOMES
Faleceu em Tietê, em 17 de julho, Claudemir Jurandir Gomes
aos 44 anos. Falecido era viúvo e deixou os filhos Evelyn Fernanda e Claudemir Junior, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
JOÃO FRAGOSO
Faleceu em Tietê, em 20 de julho, João Fragoso aos 60 anos.
Falecido era casado com Edileuza Aparecida Reginaldo Fragoso
e deixou os filhos Gislaine, Lucimara e Tainara, além de demais
familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

FALECIMENTOS
JOSÉ PEREIRA FILHO
Faleceu em Cerquilho, em 11 de julho, José Pereira Filho aos
61 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida Pereira e deixou a filha Alessandra, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
DARCI RODRIGUES ROSA
Faleceu em Sorocaba, em 13 de julho, Darci Rodrigues Rosa
aos 68 anos. Falecido era casado com Neide Maria Pizzol Rosa e
deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
VALTER PANSERINI
Faleceu em Cerquilho, em 14 de julho, Valter Panserini aos
87 anos. Falecido era casado com Terezinha Lopes Panserini e
deixou filhos Wagner, Waldemir, Ubaldo, Elizangela, Geane e
Eliana (in memoriam), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
WASHINGTON ROBIM
Faleceu em Tietê, em 15 de julho, Washington Robim aos 71
anos. Falecido era viúvo de Dora Robim e deixou os filhos Washington e Rodrigo, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
ENIVALDO SIBRO VEIGA
Faleceu em Cerquilho, em 15 de julho, Enivaldo Sibro Veiga
aos 62 anos. Falecido era casado com Vilma Sales Veira e deixou
os filhos Theago e Rafael, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Flamboyant de Campinas e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Flamboyant
de Campinas, sendo sepultado em jazigo da família.
CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA
Faleceu em Pereiras, em 16 de julho, Carlos Francisco de
Oliveira aos 88 anos. Falecido era viúvo de Pedrilha Soares de
Oliveira e deixou os filhos João, Mário, Maria e Benedito, além
de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, sendo sepultado em jazigo da família.
PEDRINA DE ANDRADE MACHADO RODRIGUES
Faleceu em Cerquilho, em 16 de julho, Pedrina de Andrade
Machado Rodrigues aos 82 anos. Falecido era viúvo e deixou o
filho José Benedito, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerqui-

lho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ALDINEI MENEGALDO DAMETTO
Faleceu em Osasco, em 17 de julho, Aldinei Menegaldo Dametto aos 42 anos. Falecido era casado com Márcia Rosangela de
Aguar Dametto e deixou demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
APARECIDA DE CASTRO BENEDITO
Faleceu em Itu, em 18 de julho, Aparecida de Castro Benedito
aos 72 anos. Falecida era casada com Raul de Jesus Benedito e
deixou demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ANTÔNIO DE PAULA
Faleceu em Tietê, em 18 de julho, Antônio de Paula aos 57
anos. Falecido era solteiro e deixou as filhas Cidiane e Angélica,
além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
DALILA CARAM
Faleceu em Conchas, em 19 de julho, Dalila Caram aos 75
anos. Falecida era divorciada de Hemenegildo Zanardo e deixou
os filhos Alberto e Elias, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sendo sepultado em jazigo da família.
ANTÔNIO ALBINO THEOPHILO
Faleceu em Botucatu, em 20 de julho, Antônio Albino Theophilo aos 59 anos. Falecido era casado com Denise Parise Theophilo e deixou as filhas Lidia, Laura e Tais, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, sendo sepultado em jazigo da família.
JOÃO CARLOS SIMÕES
Faleceu em Sorocaba, em 18 de julho, João Carlos Simões aos
63 anos. Falecido era casado com Mônica Simões e deixou os filhos Maria Angélica, Demétrius Romulo e Mirela, além de demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
PAULO SERGIO SCUDELER
Faleceu em Sorocaba, em 20 de julho, Paulo Sergio Scudeler

aos 58 anos. Falecido era casado com Mariana Isabel da Silva
Scudeler e deixou demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
RICARDO JOSÉ RODRIGUES BRAGA
Faleceu em Sorocaba, em 20 de julho, Ricardo José Rodrigues Braga aos 45 anos. Falecido era casado com Eliana Ribeiro
Braga e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ANTONIO DOZINETE ROMAGNOLI
Faleceu em São Paulo, em 21 de julho, Antonio Dozinete
Romagnoli aos 56 anos. Falecido era solteiro e deixou demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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Creci 59.273

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

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

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 Francisco l Povo Feliz l Caixa d‘Água l
Condomínio Nova Tietê l Jardim da
Serra l Jardim Bonanza l Altos do
Tietê l Vila Santo André l Terras
de Santa Maria.
APARTAMENTOS - Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela Vista l
Curuçá l Aurélio Persone l das
Nações.
LOTES - Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Irmãos l Jardim Bonanza l Condomínio Cidade Jardim l
Condomínio Nova Tietê l Residencial Terra Nova.
SÍTIOS - Jumirim l Baronesa l
Cruz das Almas l Ribeirão Fundo
l Costa Rica l Rosário l Mandissununga l Bom Retiro.
CHÁCARAS - Rodovia Marechal
Rondon l Vila Nova l Pilões l
Nossa Senhora de Fátima l Jd.
Bonanza l Ipomeia l São Roque l
Baronesa l Ponte Alta l D.E.R. l
Recreativa l Shangri-lá l Terreno
para indústria com 30.000m², com
frente para a Rodovia Marechal
Rondon.
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IMÓVEIS À VENDA
l Casas no Bonanza.
l Casas no Centro.
l Lotes no Clube de Campo.
l Lote em Condomínio.
l Lotes no Bonanza.
l Lotes na FAIT (vários).
l 22.000m² e 7.500m² de
galpão em Tietê.
TODOS COM PREÇOS ESPECIAIS

IMÓVEL
VENDE-SE

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, nos termos estabelecidos no Estatuto
do MDB, a Comissão Executiva Municipal do município de
Tietê do Movimento Democrático Brasileiro – MDB, por seu
presidente, e através do presente edital, convoca todos os
filiados até 7 de fevereiro de 2021 (seis meses antes), com
domicilio eleitoral neste Município, para a Convenção Municipal do Partido que se realizará, 7 de agosto de 2021, na rua
São Clemente,nº 350, com início às 9 horas e encerramento
às 11 horas, designado para o início e fim da convenção, com
a seguinte:
ORDEM DO DIA
A) Eleição por voto direto e secreto dos membros do Diretório Municipal e respectivos suplentes;
B) Eleição por voto direto e secreto, de “1” delegado e “1”
delegado suplentes à Convenção Estadual;

ALUGAM-SE

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

C) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de Ética
e Disciplina constituída de 05 (cinco) membros titulares e 05
(cinco) suplentes.
D) Outros assuntos de interesse partidário.

OPORTUNIDADES

ADOÇÃO URGENTE Municípios divulgam vagas de emprego
Divulgação Projeto MiauJude

Esta é a Isis, uma mestiça blue heeler, já castrada e vacinada.
Considerada de porte médio, ela gosta de brincar e se dá bem
com outros cães. Ajude-a encontrar uma família responsável.
Mais informações pelo telefone (15)99739-3002 ou acesse
miaujude.com.

Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura oferece
vagas para profissional com
experiência em manutenção
de acessórios de auto e aplicação de adesivo (insufilm),
assistente de Marketing com
formação em Publicidade e
Propaganda, marceneiro, pedreiro, operador de retroescavadeira, auxiliar de Saúde Bucal (masculino ou feminino),
operador e programador de
torno CNC, ajudante de padeiro e produção (sexo masculino), além de estágio para
estudantes de Administração
e Direito, residentes em Tietê.
Os interessados devem en-

tregar o currículo na rua Presidente Kennedy, 23, no Centro
da cidade. O telefone do local
é o (15)3285-2887.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
tem vagas de estágio para
estudantes de curso superior,
residentes em Cerquilho, segurança do trabalho que esteja concluindo Ensino Superior,
profissional da Enfermagem
com curso técnico ou superior a partir do 2º semestre,
profissional de Recursos Humanos (RH) com ensino técnico ou superior, açougueiro/
repositor para atuar em super-

mercado, operador de máquina, soldador, cozinheiro chef,
operador de retroescavadeira,
fonoaudiólogo, auxiliar de instalação, biomédico, assistente
contábil, assistente de Departamento Pessoal e de Departamento Fiscal, operador e
programador de torno CNC,
torneiro mecânico, expedidor, operador têxtil, mecânico de manutenção, eletricista
de manutenção, meio oficial
montador hidráulico, marceneiro, soldador, mecânico,
vendedor externo, ajudante de
açougueiro, líder e sub-líder
de perecíveis (padaria e frios),
técnica de Enfermagem, auxi-

liar administrativo, técnico em
elétrica industrial, eletrônica
e eletromecânica, auxiliar de
produção, costureira, tecelão, fisioterapeuta, lavador
de máquinas e equipamentos
pesados, encarregado de obra,
cabeleireiro, profissional para
almoxarife, auxiliar de linha
de produção (masculino e feminino), costureira e preparador de Centro de Usinagem
CNC.
Os interessados nas vagas
devem encaminhar o currículo
para a cate@cerquilho.sp.gov.
br ou preencher ficha na avenida Corradi II, 380. O telefone
é o (15)3284-5652.

EM CERQUILHO

CASO COHAB

Centro Médico São José doa mais uma cadeira de rodas

OAB Tietê recebe orientações
para liberação de minutas

A Campanha dos Lacres
e Tampinhas de Plástico do
Centro Médico São José (CMSJ)
realizou mais uma doação de
cadeira de rodas na cidade de
Cerquilho. Desta vez, o beneficiado foi José Lucas da Silva,
de nove anos, que possui dificuldades de locomoção. Esta é
a entrega de número 59 desde
o início da campanha, há mais
de seis anos.
Para José Lucas receber a
cadeira foi particularmente especial, pois segundo a mãe Rosélia Alves da Silva, o menino
sempre participou ativamente
da coleta de lacres junto dos
demais colegas da escola em
que estuda e contribuiu com
a iniciativa do Centro Médico
São José, que tem a Secretaria de Educação de Cerquilho
como parceira nos últimos
anos.
De acordo com o CMSJ,
este projeto social já doou
cadeiras de rodas nos municípios de Boituva, Cerquilho,
Tietê, Porto Feliz e Sorocaba,
graças ao apoio da população
e das empresas e instituições
nesta arrecadação de lacres de
latinhas de alumínio.
Em 2021, foi iniciada uma

nova fase e a campanha passou a aceitar também as tampinhas de plástico. Com isso,
ainda mais pessoas poderão
ser ajudadas, não só com cadeiras, mas com outras órteses, como: muletas e andadores.
Portanto, faça a sua parte
e contribua com a campanha
de arrecadação de lacres e/ou
tampinhas plásticas. As doações podem ser entregues em
uma das seguintes unidades
do CMSJ:
Boituva: rua José Scomparim, 220-230, no Jardim Hermínia.
Cerquilho: avenida Presidente Washington Luís, 392,
no Centro.
Tietê: rua dos Expedicionários, 314, no Centro.
NOVIDADE - A unidade do
CMSJ de Cerquilho anunciou
que, em breve, inaugurará uma
clínica de oncologia, trazendo
para a região o serviço de administração de quimioterapia
aos pacientes com câncer. O
espaço abrigará novos consultórios para atendimento oncológico em Cerquilho, a exemplo da unidade de Boituva, que
já conta com médico especia-

lista na área.
Com isso, o CMSJ passará
a oferecer estes serviços, anteriormente, disponíveis somente em cidades mais distantes,
eliminando a necessidade de
deslocamentos, conforme explicou o dr. Mauricio Mod, médico ortopedista e responsável
técnico pelo CMSJ. “Os pacientes com câncer já se sentem
desgastados devido aos efeitos adversos da quimioterapia
e ficam ainda mais debilitados
pelo cansaço de uma viagem
para cidades distantes. Com o
serviço mais perto de casa, há
um ganho em conforto, tempo
e qualidade de vida, o que é
muito importante para quem
sofre com a doença”, destacou
o médico.
A previsão é que o novo
espaço fique pronto e inicie
os atendimentos no último
trimestre deste ano, quando também iniciará a fase
de credenciamento com os
convênios médicos. “Normalmente um novo serviço inicia
de forma particular e, após o
processo de credenciamento que costuma ser um pouco burocrático, passa a atender os
clientes dos planos de saúde”,

pontuou dr. Mauricio Mod.
Outra meta anunciada pelo
CMSJ é obter o credenciamento junto ao Sistema Único de
Saúde (SUS) para atendimento
dos pacientes da Rede Pública.
“Este é um grande objetivo e
faremos o possível para poder
também atender aos pacientes
do SUS, que, atualmente, precisam viajar para São Paulo ou
Botucatu para passarem por
quimioterapia”, destacou dr.
Mauricio Mod.
Ainda segundo divulgado,
oficialmente, o novo espaço
do CMSJ está sendo construído em terreno anexo à clínica
de Cerquilho, na avenida Presidente Washington Luís. Com a
conclusão da obra, o CMSJ terá
uma nova fachada, que ocupará toda a esquina da avenida,
conforme imagem da projeção
artística.
A reforma ocorre no ano
em que o CMSJ completa duas
décadas de serviços prestados
em saúde para a população de
Cerquilho e toda a região. Vale
ressaltar que, hoje, a clínica
possui quatro unidades e gera
mais de 150 empregos nos
municípios de Boituva, Cerquilho, Tietê e Sorocaba.

Como se sabe, a Ordem
dos Advogados do Brasil, em
Tietê, por seu presidente Paulo de Souza Alves Filho, em
nome da Diretoria local, há
mais de oito anos tenta resolver a questão de liberações
das escrituras aos compradores das casas do bairro Cohab
que, muito embora estejam
com seus contratos quitados,
não conseguiam obter o importante documento de propriedade.
De acordo com todo material divulgado pela OAB-Tietê nestes anos, inúmeras
reuniões ocorrem na sede da
Cohab, em Campinas, assim
como no gabinete dos diversos presidentes que, no período, passaram pelo referido
cargo.
“Em recente reunião virtual, respeitando às restrições
sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavírus,
o morador José Antônio Carniel, representando os compradores da Cohab de Tietê,
esteve em conversa com o
presidente da Cohab, Arly de
Lara Romeo, e com o diretor

do Departamento Jurídico,
Danilo Azevedo Martins”, informou Paulo Alves.
Ao representante dos interessados, houve a afirmação de que a pendência estava, finalmente, resolvida para
que pudesse haver a liberação das minutas. Em seguida,
foram expedidas orientações,
assim como esclareceram a
forma de contato. “Espero
que todos se utilizem das informações, cujos principais
tópicos disponibilizo à imprensa tieteense”, completou
o presidente da OAB-Tietê.
Segundo a orientação da
Cohab de Campinas, os interessados em resolver essa
pendência deverão entrar em
contato com a Coordenadoria de Análises de Contratos
(CLAC), via telefone, pelos
números (19)3119-9690 e
(19)3119-9593, falar com Denilson ou Vicente.
Além disso, o comprador
deverá informar os números
do seu contrato, do documento de identificação, do
telefone e do e-mail para posterior contato.
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KARATÊ

Campeonato Brasileiro é a próxima prioridade
Para este ano de 2021, a karateca Stéphani Trevisan de Lima tem, ainda, o Campeonato Panamericano e a busca pelo título mundial
A karateca Stéphani Trevisan de Lima, filha de Danielle
Trevisan e Rubens de Lima Junior, nasceu, em 19 de maio de
1997, em Cerquilho.
Esta atleta de destaque é
medalhista de bronze do Campeonato Mundial pela categoria sub-21, em 2015; bicampeã
sul-americana pela categoria
sub-21 e sênior nos anos de
2017 e 2018; medalhista de
bronze do Campeonato Panamericano pela categoria sênior
em 2018; duas vezes campeã
brasileira sênior em 2017 e
2019; quatro vezes campeã
brasileira nas categorias de
base; e onze vezes campeã
paulista
Atualmente, Stéphani Trevisan é a 25ª no ranking mundial e a 1ª no ranking nacional
e tem como ídolo no esporte, o
nadador Michael Phelps.
NOSSA FOLHA - Enquanto
karateca, como você se define e qual o seu diferencial?
STÉPHANI - O Karatê mudou a minha vida, portanto,
me transformou em uma pessoa melhor. Gosto da filosofia desse esporte como arte
marcial, como transformação,
como salvação, além da parte
competitiva.
Por isso, me defino como
uma karateca completa e o
meu diferencial é exatamente

Arquivo pessoal

esse. Resumindo, eu amo o Karatê como um todo.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início no esporte? Teve
alguma influência?
STÉPHANI - O meu início
foi aos seis anos. Na época, eu
era uma criança muito agitada e indicisplinada e já tinha
tentado praticar outras atividades, como ballet e natação,
sem sucesso. Então, naquele
momento, minha família decidiu me levar aos treinos junto
com a minha tia Renata Trevisan, que já dava aulas de Karatê. Foi uma tentativa de buscar
algo que eu gostasse e me oferecesse disciplina. E deu certo!
Tive ali a influência da minha
tia, que é minha professora até
hoje.
NOSSA FOLHA - Quais as
maiores dificuldades deste
esporte no Brasil e por quê?
STÉPHANI - As maiores dificuldades não só desse esporte, mas de todos os outros que
são considerados amadores,
é o financeiro. Infelizmente, é
muito difícil ser atleta no Brasil e, ao mesmo tempo, pensar
em uma garantia para o seu futuro, porque carreira de atleta
é bem curta.
Para ser uma atleta olímpica e mundial é necessário

Para Stéphani Trevisan de Lima, o seu maior desafio
sempre foi a questão financeira
ter dedicação em tempo integral aos treinamentos. Porém,
sem apoio financeiro e, ainda,
tendo que trabalhar e estudar,
fica impossível alcançar uma
carreira tão promissora.
NOSSA FOLHA - Pessoalmente, quais foram os maiores desafios para você conseguir ser reconhecida?

STÉPHANI - O meu maior
desafio é a questão financeira.
Sempre foi bastante complicado conseguir patrocínio para
bancar as minhas viagens.
Quantas vezes eu tive que buscar ajuda em inúmeros lugares e até vender brigadeiro no
semáforo. Nestas ocasiões, se
eu não estava nos treinos, na
faculdade ou trabalhando, eu

estava vendendo doce para levantar recursos.

minha vida toda. Tudo isso me
fez uma pessoa mais madura.

NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos apoios recebidos e como vê a questão de
patrocínio?
STÉPHANI - É fundamental
que tenhamos, além do apoio
financeiro tão essencial, as
parcerias com academia, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo, afinal, um atleta também precisa de uma equipe
multidisciplinar ao seu lado.
Se para os atletas que já são
reconhecidos nacionalmente e
estão ingressando no cenário
internacional atuar sem apoio
é complicado, imagina para
quem está começando?
Por isso, reforço: as parcerias e os apoios são extremamente importantes e, no meu
caso, mudaram radicalmente a
qualidade da minha técnica no
Karatê. Hoje, sou uma atleta
cem vezes melhor.

NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições futuras e
quais títulos ainda busca?
STÉPHANI - Primeiramente, a expectativa é que a pandemia acabe e que todos nós
tenhamos saúde para superar
esse momento. Em relação às
competições, vejo que, atualmente, o Brasil não tem tanta
condição de ter a mesma organização que vi na última disputa fora do Brasil.
Infelizmente, nosso País
ainda não tem uma estrutura
adequada e próxima às que
existem na Europa. Desse
modo, acredito que, realmente, a prioridade agora é cuidar da saúde e não pensar em
competições no momento.
Embora eu tenha marcado
o Campeonato Brasileiro de
Karatê, agendado para setembro deste ano. Ele é a minha
próxima prioridade. Ou seja,
busco ser campeã brasileira e
lutar pelo meu terceiro título
na categoria sênior. Em 2021,
tenho ainda o Campeonato
Panamericano e quero trazer
esse título inédito. Além dessas duas competições, se Deus
quiser haverá o título mundial,
também no final deste ano.

NOSSA FOLHA - Qual foi a
maior oportunidade que o Karatê lhe proporcionou?
STÉPHANI - A maior oportunidade foi conhecer parte
do mundo através das competições. Hoje, eu conheço muitos países, além de cidades e
Estados. Também fiz muitas
amizades, que levarei para a

Onde Anda Você?

Valtinho Goldoni
nasceu em Jumirim
Valter Luiz Goldoni ou
Valtinho Goldoni começou a
jogar futebol em Jumirim, sua
terra natal, e brilhou como o
dono da camisa 11 do Comercial Futebol Clube. Considerado um dos maiores pontas-esquerdas de Tietê, também fez
fama no Juvenil do América,
no Grêmio Estudantil, na Associação Esportiva São José
(Cerquilho), no Derac (Itapetininga), no Laranjalense, no
Regatas, entre muitos outros.
No seu auge, fez testes em
equipes da divisão especial

de profissionais, inclusive
no Santos Futebol Clube, de
Pelé. Valtinho era um atacante com extrema habilidade e
inteligência. Encantava com
seus dribles desconcertantes,
pois, sabia desenhar jogadas
sensacionais, tanto com o pé
esquerdo quanto com o direito.Iniciou na posição de meio
armador, mas no Comercial,
na época do técnico Ângelo
Uliana, se transformou em um
autêntico ponta-esquerda.
Pelos clubes profissionais
por onde passou, como São
Bento (Sorocaba), XV de Novembro (Piracicaba), Guarani
(Campinas), Bandeirantes (Birigui) e Ferroviária (Botucatu),
chamava atenção pelo talento
e pela técnica refinada.
Em sua passagem pelo São
Bento, de Sorocaba, sofreu
com a forte marcação e duras
entradas de um lateral chamado Julião durante um treino.
No dia seguinte, mais desinibido, Valtinho fez o gol e ganhou
a confiança do técnico Wilson,
sendo convidado a retornar.
Porém, depois de quebrar o
dedo mindinho do pé direito
durante um jogo no Clube Regatas e ficar uma temporada
sem atuar, não voltou mais ao
clube sorocabano.
No XV de Piracicaba, em
partida entre os aspirantes e
o time principal, não perdeu

bola alguma para o adversário
e fez o único gol dos aspirantes. Ocorre que seu nome não
constava na lista da escalação.
Depois dessa falha técnica,
Valtinho Goldoni nunca mais
apareceu no XV de Piracicaba
para treinar.
No Bandeirante, de Birigui,
em uma conversa com os diretores do referido clube, em
tom de brincadeira, perguntou
se o clube tinha avião para o
levá-lo e trazê-lo de volta após
os jogos, porque só tinha sábado à tarde e domingo para
namorar. Por conta dessa impossibilidade, não houve possibilidade de acordo.
Outra passagem que marca a vida esportiva de Valtinho Goldoni ocorreu em uma
revanche do Clube Regatas
contra um time da capital que,
por vezes, tinha vencido a
equipe tieteense com facilidade. Nessa revanche, o Regatas
levou seu primeiro e segundo
quadro para o confronto. Na
época, os atletas viajaram com
duas Kombis, uma de Rogério
e a outra de Josito. Na partida
principal, Tietê “deu baile” nos
paulistanos e venceu com o
placar de 6 a 1. Valtinho Goldoni marcou quatro gols e
Xixico Evangelista e Cadi Orsolini completaram o placar.
O árbitro da partida foi José
Augusto Cruz.

Édie Honório
Fotos arquivo Édie Honório

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE EM 1965
Em pé: Laércio Beloto, Luiz Carlos, Tito, Reginaldo Zero (Mineiro), Fêlix Cunha (Felinho),
Aluísio de Toledo (Alu) e Santino de Oliveira Cuba (Beto Cuba)
Agachados: Frederico Coutinho (Dinho), Francisco Evangelista (Xixico), Carlito, Arnaldo
Benedito Orsolini (Cadi), Eduardo Assumpção (Ducho) e Valter Luiz Goldoni
Para Valtinho Goldoni, os
dois maiores jogadores da sua
época foram Janguta e Xixico.
Embora fosse um atleta de
muitos talentos, o homenageado escolheu viver em Tietê,
onde exerceu a profissão de
cirurgião-dentista e deixou o
futebol como hobby.

Nascido em 5 de setembro
de 1939, em Jumirim, Valtinho
está casado com Celita Fleury
Madeira, com quem teve os filhos Celitinha, Kiko (in memoriam) e Moacyr. Seus grandes
xodós são os netos Igor, Henrique, Matheus e André.
PIADINHA DA SEMANA:

Uma amiga conversa com a
outra e fala:
– “Querida, e o teu ex?”
– “É um caso enterrado há
muito tempo!”
– “Eu chamo isso de maturidade, amiga!”
– “Eu também, mas a polícia insiste que é homicídio!”
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DIAS FRIOS EM CASA
COMBINAM COM VINHO
A Vino di Vita tem as melhores opções
e pode levar até você.
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeita à taxa).
Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641

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

COVID-19

Hoje será aplicada a 2ª dose das vacinas em Tietê
Campanha ocorre das 8 às 12 horas para os nascidos de janeiro a junho e, das 13 às 16 horas, para quem nasceu entre julho a dezembro
Seguindo o cronograma da
campanha de vacinação contra a covid-19, a Secretaria de
Saúde e Medicina Preventiva
de Tietê anunciou que hoje,
23 de julho, a vacinação atenderá o público com a segunda
dose da vacina AstraZeneca,
imunizado em 30 de abril.
A campanha de vacinação
ocorrerá no ginásio “Acácio
Ferraz”, na Nova Tietê, das 8
às 12 horas para os cidadãos
nascidos de janeiro a junho,
e das 13 às 16 horas para
quem nasceu entre julho e
dezembro. Há a obrigatoriedade de apresentar cópia do
comprovante de endereço e
do CPF. No local, prossegue
a Campanha “Vacina Contra
a Fome” que, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, arrecada alimentos para as famílias
carentes.
Já em Cerquilho, a Secretaria Municipal de Saúde aplica nesta sexta, 23 de julho,
das 13 às 18 horas, no Centro
Municipal de Eventos pelo sistema de drive-thru, a segunda
dose da vacina AstraZeneca
para as pessoas que estão
agendadas.
Pede-se a cópia de documento pessoal com foto e
CPF, além do comprovante de

residência. Lembrando que o
local também é um ponto de
coleta da Campanha do Agasalho.
Em Jumirim, a vacinação
contra a covid-19 atenderá a
população que se vacinou em
22 de junho, recebendo a segunda dose nesta sexta, 23 de
julho, das 8 às 11 horas e das
12 às 14 horas, na Secretaria
Municipal de Saúde. Também
há a obrigatoriedade de apresentar cópia do comprovante
de endereço e do CPF.
VACINÔMETRO - Os municípios de Tietê, Cerquilho,
Laranjal Paulista e Jumirim seguem na imunização contra a
covid-19.
Até ontem, 22 de julho, somando todo o público-alvo da
vacinação, em Tietê já tinham
sido aplicadas 29.118 doses;
em Cerquilho, o número era de
33.897; em Laranjal Paulista,
21.460; e, em Jumirim, somavam 2.427 imunizados.
Vale constar que estes dados foram publicados na página do Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo. É
importante ressaltar, ainda,
que estes números relacionados aos municípios paulistas
podem ser acompanhados diretamente no site vacinaja.sp.
gov.br/vacinometro.

EM TIETÊ

Divulgação

Até ontem, 22 de julho, Tietê já tinha aplicado
29.118 doses
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde de
Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista.
Até esta quinta, 22 de julho, Tietê registrava 3.791 casos confirmados, sendo 3.630
curados e 59 em recuperação,
além de 99 óbitos.
Já Cerquilho acumulava até

quarta, 21 de julho, 6.227 casos confirmados, 5.667 curados e 415 em recuperação. O
número de mortes seguia em
alta com 145 óbitos.
Em Jumirim, os casos confirmados de covid-19 somavam até ontem, 22 de julho,
595 pessoas positivadas, tendo 576 curadas, 18 em isolamento e sete óbitos.
Já Laranjal Paulista regis-

APÓS DECRETO

Divulgação

haver funcionários municipais
com a incumbência de atuar nos ritos necessários para
a manutenção do ensino em
casa, como a distribuição e entrega de material impresso aos
educandos que não possuem
acesso à internet, livros e materiais complementares que
colaboram com o aprendizado
no ensino em casa.
A decisão da Justiça do
Trabalho está sendo questionada pela Prefeitura de Tietê.

O Ministério Público (MP)
informou na quarta, 21 de
julho, que foi registrado o
primeiro caso de recusa de vacina contra a covid-19 em Cerquilho. No início do mês, a cidade publicou um decreto que
determina o envio de dados
ao MP das pessoas que se recusarem a receber a imunização disponível no momento da
aplicação e que são chamadas
de “sommeliers” de vacina.
Neste decreto, a Prefeitura
informa que a pessoa será comunicada do preenchimento
do termo e, na recusa de assinar o termo, o documento será
endossado por duas testemunhas. Depois, será encaminhado à Procuradoria Jurídica do
município. A data da primeira
recusa não foi divulgada, mas
segundo o MP o caso ocorreu
na semana passada.
Em nota, o órgão explicou
que a recusa da aplicação não
será tratada na esfera criminal
por falta de enquadramento
da conduta em algum crime
previsto em lei, porém, será

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

VICINAIS

Justiça determina que escolas Cerquilho registra primeiro
permaneçam fechadas
caso de recusa de vacina
De acordo com a nota oficial da Prefeitura de Tietê, na
quarta, 14 de julho, diante de
uma ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Tietê e Jumirim,
que buscava a continuidade
do trabalho à distância (sem a
presença física nas unidades
escolares), a juíza titular da
Justiça do Trabalho decidiu
que tal medida seja estendida
a todos os demais servidores
municipais que atuam, rotineiramente, nas escolas ou fazem
parte do quadro, abrangendo
os diretores, agentes de apoio
administrativo escolar, agente
de secretaria, orientadores pedagógicos, psicopedagogas e
supervisores, com o argumento que tais funções são também vulneráveis à contaminação da covid-19.
Em respeito à decisão judicial, as escolas municipais de
Tietê permanecerão fechadas,
com as atividades de retirada
e entrega de materiais suspensas pelo fato do impedimento
gerado pela decisão judicial de

trava até quarta, 21 de julho,
5.293 casos confirmados, com
4.974 pacientes curados, 210
em recuperação e 109 óbitos.
HORÁRIO ALTERADO Seguindo o Plano São Paulo, a
Prefeitura de Cerquilho informou na segunda, 12 de julho,
que os estabelecimentos comerciais da cidade poderão
funcionar até às 23 horas,
com limite de 60% de ocupação, conforme determina o
Plano São Paulo de enfrentamento a pandemia.
A capacidade máxima de
ocupação permitida anteriormente era de 40%. Ambas as
medidas são amparadas por
recomendação do Centro de
Contingência do Estado de
São Paulo, com base nos dados de evolução da pandemia. As normas que valem,
inicialmente, até 31 de julho
valem para estabelecimentos
comerciais em geral, onde o
acesso de clientes pode ser
feito até às 22 horas, com encerramento das atividades às
23 horas.
O mesmo expediente deve
ser seguido por serviços
como restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias, academias, clubes e
espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Todos

sugerido que a Prefeitura de
Cerquilho publique um novo
decreto municipal que trate do
assunto, para que sejam inclusas sanções para quem se recusar a receber a vacina. Ainda
segundo o MP, o decreto deve
prever aplicação de multa civil
ou impossibilidade de novo
comparecimento para aplicação de vacina por determinado
período.
O Comitê de Saúde Pública
entende que a situação deve
ser resolvida na esfera administrativa, o que será feito pela
Promotoria de Justiça de Cerquilho. A Prefeitura ainda não
se pronunciou sobre o caso.
De acordo com a Prefeitura,
a medida foi tomada considerando o alto índice de pessoas
que compareceram aos locais
de vacinação e se recusaram
a receber o imunizante disponibilizado no momento. O decreto diz, ainda, que a Guarda
Civil Municipal (GCM) deverá
apoiar a Secretaria Municipal
de Saúde no cumprimento
dessas regras.

Prefeito e secretários visitam
Mandissununga e Garcia
Parte da agenda do prefeito
Vlamir Sandei (PSDB) na quinta, 15 de julho, foi dedicada a
vistoriar as obras das estradas
rurais dos bairros Mandissununga e Garcia.
Acompanhado pelos secretários municipais Luis Gonzaga Carniel (Serviços), Álvaro
Floriam Gebraiel Bellaz (Obras
e Planejamento), Nilson Bertola (Segurança e Trânsito) e
pelo presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de
Tietê José Carlos Pizol, o prefeito Vlamir Sandei ouviu, de
perto, os munícipes e aprovou
as melhorias em fase final de
execução.
A rua José Pissinato, no
Mandissununga, e a estrada
municipal Avelino Tonon, no
Garcia, foram os pontos estratégicos da visita. De acordo
com a Prefeitura, a primeira
demanda teve a solução de um
grande problema de erosão,
que ocasionava a abertura de
uma cratera de mais de cinco
metros, a qual pegava metade
da rua. Esse trecho recebeu a

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

construção de gabião e de cacimbas, galerias de águas pluviais e uma nova camada de
pedregulho. A segunda ação
buscou alargar uma via e trabalhar a redução do fluxo de
água por conta da construção
de cacimbas, com a instalação
na malha viária de material
ecológico, oriundo da reciclagem de resíduos de construção, testado em outras estradas municipais íngremes.
ILUMINAÇÃO - Em Tietê,
a Secretaria Municipal de Serviços, responsável pela gestão
da iluminação pública do município, informou que, durante
o primeiro semestre deste ano,
os atendimentos resultaram
na substituição de 978 lâmpadas, 434 relês, 173 reatores e
150 bases. Além desses itens
apontados, houve também a
substituição de conectores e
soquetes.
A população pode acionar
o serviço relacionado a iluminação pública, através do site
da Prefeitura ou pelo WhatsApp (15)99782-34-87.
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FAC promove o 1º Encontro de Parceiros
Respeitando os protocolos de higiene e distanciamento social, a faculdade apresentou aos convidados as suas principais realizações

Iniciativa de receber os parceiros fortaleceu a
missão da FAC enquanto instituição

O 1º Encontro de Parceiros
com a Faculdade Cerquilho
(FAC) ocorreu na terça, 20 de
julho, sob o comando da diretora-adjunta Ana Cláudia
Monéia. Objetivo da ação, que
respeitou o plano de contingência, definido pela Comissão
Interna da FAC em consonância com o Plano São Paulo e Vigilância Sanitária, apresentou
aos representantes das empresas e entidades presentes
toda a estrutura da FAC e seus
projetos pedagógicos e Corpo
Docente, além das melhorias e
dos investimentos realizados
nestes primeiros 18 meses de
atuação em Cerquilho.
Vale ressaltar que os par-

ceiros da FAC são instituições
públicas, privadas e não-governamentais que entendem a importância do Ensino Superior
e estabeleceram a cooperação
com a faculdade com o fim de
viabilizar o acesso e garantir
um custo ainda mais especial
aos seus colaboradores e dependentes. “Importante frisar
que tal parceria não gera custo
ou obrigação alguma à empresa ou à entidade, apenas tem
o ganho de ter um desconto
maior nas mensalidades”, reforçou Ana Monéia.
Assim, a iniciativa fortaleceu a missão da FAC enquanto
instituição que visa o desenvolvimento da sociedade.

Fotos Anderson Ibata

A diretora-adjunta Ana Cláudia Monéia recepcionou
o secretário de Administração, Bruno Bonelli

HOMENAGEM

Ana Maria Scudeler Pelusi Bom e José
Veraldo Bom festejarão 50 anos de casados
Fotos Acervo familiar

Queridos pais, é com todo orgulho que cabe em nossos
corações que os felicitamos pelas Bodas de Ouro neste sábado, 24 de julho. São 50 anos de vida em conjunto e, durante
todos eles, vocês souberam alimentar o amor que os uniu de
maneira exemplar.
Para nós, vocês são um exemplo e uma inspiração e, nesta
data, queremos também agradecer por terem, durante todos

esses anos, nos proporcionado um lar onde sempre prevaleceram o amor, a compreensão, a amizade e a união!
Certamente, foi um longo caminho, dias e dias de alegrias,
algumas tristezas, mas, sobretudo, muito amor. Desejamos,
de coração, as maiores felicidades para tudo aquilo que juntos vocês ainda viverão!
Seus filhos e familiares
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Conheça os direitos das mulheres, vítimas de violência
Neste artigo, abordarei os
direitos das mulheres e, para
isso, convidei a dra. Agmar
Adriana Soares Ramos, advogada especialista em Direito
das Mulheres, para compartilhar sobre o assunto.
DRA. AGMAR ADRIANA
SOARES RAMOS
É hora das mulheres despertarem para se livrarem de
todas as formas de violência.
A luta das mulheres pelo
respeito ocorre há muito
tempo. Atualmente, temos
algumas leis, entre elas, a LEI
MARIA DA PENHA, que veio
para prevenir ou fazer cessar as violências praticadas
contra todas as mulheres no
âmbito doméstico e familiar.
Primeiramente, precisamos compreender que a violência doméstica é composta
por três fases, ou seja, a violência possui um ciclo. Ciclo
este que precisamos romper
para a violência ser extinta.
CICLO DA VIOLÊNCIA:
- 1ª FASE: Evolução da
tensão:
Atitude do agressor:
comportamento ameaçador,
agressões verbais (ofensas,
humilhações) e/ou destruição de objetos da casa.
Atitude da vítima: sente-se responsável pelas explosões do agressor e procura
justificativas para o comportamento violento dele (cansaço, desemprego, alcoolismo,
entre outros).
- 2ª FASE: Explosão, momento da agressão:
Atitude do agressor: comete agressões físicas e verbais e apresenta comportamento descontrolado. A cada
novo ciclo, as agressões se
tornam mais violentas.
Atitude da vítima: sente-se fragilizada, em choque.
Acredita que não tem controle da situação.
- 3ª FASE: Lua de mel,

Fotos divulgação

Agmar Adriana Soares Ramos (OAB/
SP 194.289), advogada, psicopedagoga
e especialista em Direito de Família e
Sucessões e em Direito das Mulheres
comportamento
gentil
e
amoroso.
Atitude do agressor: diz
que se arrepende e promete
mudar de comportamento.
Temporariamente torna-se
atencioso e carinhoso.
Atitude da vítima: acredita na mudança de comportamento do agressor e que a
violência não se repetirá até
que o casal retorna à Fase 1.
Nestes casos, geralmente,
as vítimas ficam sem ação e
muitas delas não conseguem
sequer pedir ajuda!
Conhecer as formas de
violência contribuirá para
compreender as situações
em que elas ocorrem, sendo
a melhor forma para despertar e criar forças para romper o ciclo da violência.
Conheça algumas atitudes que podem caracterizar
violências contra a mulher.
São elas, entre outras:

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

1 - VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA
Humilhações, ridicularização, ameaças, vigilância
constante, exploração e limitação do direito de ir e vir,
perseguição, constrangimento, manipulação, isolamento,
insulto, chantagem e violação da intimidade.
2 - VIOLÊNCIA SEXUAL
Sexo forçado, sexo forçado com outras pessoas,
sexo em troca de dinheiro ou
bens, obrigar a ver pornografia, impedir o uso de método
contraceptivo, forçar uma
gravidez ou forçar um aborto.
3 - VIOLÊNCIA MORAL
Xingamentos, injúrias, calúnias e difamações.
4 - VIOLÊNCIA FÍSICA
Tapas, socos, chutes,
apertar o pescoço, agressões
com armas ou outros objetos, queimaduras, amarrar,

torturar e feminicídio.
5 - VIOLÊNCIA PATRIMONIAL (retenção, subtração,
destruição parcial ou total)
Quebrar celulares e objetos pessoais, rasgar fotos,
quebrar móveis, rasgar roupas, estragar objetos de trabalho, impedir acesso dos
documentos pessoais e apropriação de valores, de direitos ou recursos econômicos.
6 - VIOLÊNCIA VIRTUAL
Divulgar/compartilhar
fotos e vídeos íntimos pela
internet e/ou redes sociais
sem autorização da mulher
com o propósito de humilhá-la ou chantageá-la, utilizar
as redes sociais e aparelhos
celulares para propagar comentários depreciativos em
relação à mulher.
A Lei Maria da Penha, por
exemplo, prevê a concessão
de medidas protetivas, que
buscam preservar a integri-

dade física e psicológica das
vítimas, com o intuito de
conter o agressor e cessar de
imediato as violências.
DRA. GERUZA FLÁVIA
DOS SANTOS
Diante de toda essa realidade, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) entendeu que a
mulher, vítima de violência
doméstica, não pode arcar
com os danos resultantes da
imposição de medida protetiva a seu favor, conforme decidiu a 6ª Turma, cabendo ao
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) arcar com a subsistência da mulher que tiver
de se afastar do trabalho devido à violência doméstica.
O entendimento é que os
primeiros 15 dias de afastamento deverão ser pagos
pelo empregador, e os demais pelo INSS. Portanto,
será devido o benefício de
auxílio por incapacidade
temporária à mulher afastada do seu ambiente de trabalho decorrente de violência
doméstica, pois esta situação
ofende sua integridade física
ou psicológica. Desse modo,
é equiparável à doença incapacitante.
A Lei 13.871/2019 alterou a Lei Maria da Penha
(11.340/2006), a fim de responsabilizar o agressor a
ressarcir financeiramente a
mulher, vítima de violência
doméstica, bem como as despesas com o Estado.
“Altera a Lei 11.340, de
7 de agosto de 2006 - Lei
Maria da Penha, para dispor
sobre a responsabilidade do
agressor pelo ressarcimento
dos custos relacionados aos
serviços de saúde prestados
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) às vítimas de violência
doméstica e familiar e aos
dispositivos de segurança
por elas utilizados.”
Também destaco algumas

medidas protetivas:
n Aquelas que proíbem o
autor de violência de divulgar/compartilhar fotos e/ou
vídeos íntimos, envolvendo a
mulher, em redes sociais ou
qualquer outro meio;
n
Aquelas que determinam a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo
agressor;
n Aquelas que suspendem
os poderes das procurações
conferidas pela vítima ao
agressor;
n Aquelas que proíbem,
temporariamente, a celebração de contratos de compra,
venda e locação de bens em
comum;
n Aquelas que suspendem
a posse ou restrição do porte de armas;
n Aquelas que afastam o
agressor do lar, domicílio ou
local de convivência com a
ofendida;
n Aquelas que restringem
ou suspendem as
visitas
aos filhos menores, ouvida a equipe de atendimento
multidisciplinar ou serviço
similar;
n Aquelas que determinam a prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
n Aquelas que proíbem
determinadas condutas, entre as quais:
I - aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre
estes e o agressor;
II - proibição de contato
com a vítima, seus familiares
e testemunhas por qualquer
meio de comunicação;
III - frequentação de determinados lugares de modo
a preservar a integridade física e psicológica da ofendida.
Em caso de dúvidas, consulte sempre um(a) advogado(a) da sua confiança, especialista na área.
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Guina Tezotto assopra
velinhas hoje, 23 de
julho, na companhia
da filha Bárbara, dos
familiares e amigos

Júlia Módena recebe
os cumprimentos dos
pais Tere e Roberto, da
família e dos amigos
nesta sexta, 23 de julho

Maria Silvia Kós Canetti
vai receber flores e
telefonemas da família e
dos amigos nesta sexta,
23 de julho

Bolo desta sexta, 23,
será para Marcilene
Foltran, que brindará a
data com o marido Silvio
e o filho Vinicius

Nathália Franciscati
Correia muda de idade
hoje, dia 23, junto do
marido Mateus, da filha
Marina e da família

Os filhos Raquel e Guido,
os netos e toda a família
felicitam Neno Melaré
pelo aniversário nesta
sexta, 23 de julho

Soneide Pissinatti
brinda aniversário nesta
sexta, 23 de julho, na
companhia dos filhos
Rafaela, Gabi e Nathan

Alessandra Mariotto
rasga folhinha com o
marido Julio, o filho e os
familiares neste sábado,
24 de julho

Os pais Luiz Roberto e
Luzia, o irmão Renan e
a família cumprimentam
Bianca Bussamra neste
sábado, 24 de julho

Emerson César Infante
festeja nova idade junto
da esposa Gabriela e dos
filhos neste sábado,
24 de julho

Fátima Pasquotto
aniversaria neste
sábado, dia 24, e recebe
o carinho do marido José
Carlos e dos familiares

Gerson Pelusi celebra
mais um ano de vida
amanhã, 24 de julho, na
companhia dos pais Ana
e Veraldo e família

Lucilena Carvalho vira o
calendário neste sábado,
24 de julho, entre os
familiares e a equipe da
Cybelar de Cerquilho

Os familiares e os
amigos felicitam Mara
Módolo pela troca de
idade neste sábado,
24 de julho

Maria Inês Baccili de
Luca será festejada
pelos filhos e por toda a
família neste sábado,
24 de julho

Meire Juliani assopra
velinhas neste sábado,
24 de julho, ao lado
da filha Karol e dos
familiares

A esposa Vera e o
filho Pedro Miguel
cumprimentam Miguel
Antonio Xavier (Guelo)
amanhã, 24 de julho

O bolo de sábado, 24 de
julho, será para Natalia
Bete, que rasga folhinha
ao lado dos pais Milton e
Araci e de toda a família

Dr. Antonio Del Ben
Junior (Tó) aniversaria
neste domingo, dia 25, ao
lado da esposa Marta, das
filhas, do neto e genros

Jéssica Cattai brinda
nova idade domingo, 25
de julho, na companhia
dos pais Carlos e Bete e
da irmã Flávia

João Pedro Callegari
Manoel assopra velinhas
neste domingo, 25 de
julho, e recebe o carinho
dos pais, dos avós e tios

A esposa Gisele, os filhos
e toda a família felicitam
Lourenço Carmelo Tôrres
pelo aniversário neste
domingo, 25 de julho

Mariana Zamuner ganha
beijos dos filhos Paulo e
Isabelle, da neta Melissa
e dos familiares neste
domingo, 25 de julho

Ana Lúcia Malavasi
rasga folhinha nesta
segunda, 26 de julho, e
recebe telefonemas da
família e dos amigos

Cristiani Rocha e Del
Fiol celebra nova idade
na segunda, dia 26, na
companhia do marido
Fernando e dos filhos

Fabiana Gobo faz
aniversário na segunda,
26 de julho, ao lado da
filha Maria Clara, dos
pais e dos familiares

A esposa Leonor, os
filhos, os netos e as
noras parabenizam Édie
Honório por mais um ano
de vida na segunda, 26

O marido Vinícius, o filho
Thomaz e toda a família
cumprimentam Graciela
Mazer pela nova idade
na segunda, 26 de julho

O bolo da segunda, 26
de julho, será para Ilca
Melaré Foltran Falconi,
que festeja a data com o
marido Leco e os filhos

Luciana Tomazela
aniversaria na segunda,
26 de julho, junto dos
pais, do irmão, da
cunhada e da sobrinha

A mãe Chica, o irmão
Lucas e o namorado
Márcio felicitam Liliane
Manzoni pelo aniversário
na segunda, dia 26

Natália Cattai assopra
velinhas na segunda,
26 de julho, ao lado do
marido Fábio, dos filhos
Raul e Lucas e família

Neise Maria Beloto
Foltran muda de idade
na segunda, 26, junto do
marido Lourenço e dos
filhos Breno e Isabel

O marido Guilherme e
os filhos Valentina e Gui
parabenizam Renata
Marcon pelo aniversário
na segunda, 26 de julho

Simone Dalava rasga
folhinha na segunda,
26 de julho, e festeja
a data com o marido
Gustavo e as filhas

Vagner do Amaral
fica mais velho na
segunda, 26 de julho, na
companhia da esposa,
dos filhos e da família
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A noiva Sheila, os
familiares e amigos
cumprimentam Anderson
Simão pela nova idade
na terça, 27 de julho

Bárbara Rodrigues
muda de idade na terça,
27 de julho, e recebe o
carinho da mãe, dos pais
e dos familiares

Cristina Dalava rasga
folhinha na terça, 27, ao
lado do marido Célio, das
filhas Isabela e Gabriela,
do netinho e do genro

Elaine Arruda celebra
mais um ano de vida na
terça, 27 de julho, na
companhia do marido
Fulia e do filho

As filhas Bia e Tete,
os familiares e amigos
parabenizam Eloiza
Lara pelo aniversário na
terça, 27 de julho

Fabiana Foltran
Mescollotto recebe os
cumprimentos do marido
Junior e dos familiares
na terça, 27 de julho

Maria Tecla Coelho de
Oliveira aniversaria na
terça, 27 de julho, e
recebe todo o carinho
dos familiares e amigos

Maria Prado Lorenzetti
será parabenizada pelo
marido Carlos, pelos
familiares e amigos na
terça, 27 de julho

Marcelo Casanova
comemora nova idade
na terça, 27 de julho,
e recebe ligações da
família e dos amigos

Paulo Matraca assopra
velinhas na terça, 27 de
julho, junto da esposa
Noelma e das filhas
Celeste e Helena

Rafael Romeiro rasga
folhinha na terça, 27
de julho, na companhia
da esposa Luciana
Patrocínio e familiares

Rosângela Machado
Morelli aniversaria na
terça, 27 de julho, ao
lado do marido Morelli,
da filha Nicole e família

Victor Belmonte, filho
de Giovana e Wagner,
aniversaria na terça, 27
de julho, e recebe os
parabéns dos familiares

Celia Cristina Cagale vai
comemorar aniversário
e receberá inúmeros
telefonemas na próxima
quarta, 28 de julho

O marido Jenu, o filho
Arthur, os pais e os
irmãos cumprimentam
Daiani Meneguim na
quarta, 28 de julho

Eliete Siqueira
troca de idade na quarta,
28 de julho, junto do
marido Afonso, da filha
Lauriane e do genro Alef

Janadir Sanson recebe o
carinho do marido José
Lauro, da mãe Olga, dos
filhos e familiares na
quarta, 28 de julho

A família e os amigos
cumprimentam Maria
Olívia de Toledo
Rodrigues Claudio na
quarta, 28 de julho

Rodrigo Forlevize
Sbompato aniversaria na
quarta, 28 de julho, ao
lado da esposa Luisa e
da filha Maria Clara

Anna Frida de Carvalho,
filha de Manoel David e
Ana Carolina e irmã de
Manoelzinho, muda de
idade na quinta, dia 29

Angela Wrobleski festeja
mais um ano de vida na
quinta, 29 de julho, junto
do marido Marcos Abreu,
dos filhos e da família

Corali Cancian muda de
idade na quinta, dia 29,
ao lado do marido Tales,
da mãe Carmen Rose e
do irmão Marcel

Daryele Ramos
fica mais velha na
quinta, 29 de julho, na
companhia do marido
Emerson e do filho Kayo

Eliton Camargo de
Oliveira rasga folhinha
na quinta, 29 de julho,
na companhia da esposa
Beatriz e familiares

José Correia de Arruda
Neto será festejado na
quinta, 29, pela esposa
Tere, pela filha Lúcia
Theresa e toda família

Giuliano Marcon assopra
velinhas na próxima
quinta, 29 de julho, na
companhia da esposa
Adriana e familiares

Milena Martins da
Fonseca brinda 17 anos
na quinta, dia 29, junto
dos pais, dos avós, dos
familiares e amigos

Mirella Businari receberá
os parabéns das filhas
Isadora, Giovanna e
Manuella, dos pais e do
irmão na quinta, dia 29

Os filhos Vinícius e
Camila e familiares
cumprimentam Susana
Cattai pelo aniversário
na quinta, 29 de julho

Vania Rose festeja nova
idade na próxima quinta,
29 de julho, e recebe
flores e telefonema pela
passagem da data

CASAMENTO

Rafael Landucci e Vitor Barros dizem “sim”
Fotos Bruno Cruz

Domingo, 18 de julho, foi o dia escolhido pelo decorador Rafael Landucci e pelo engenheiro civil Vitor Teixeira de Barros para
oficializarem a união matrimonial.
A cerimônia e o almoço restritos à família dos noivos ocorreram no jardim da casa do decorador no município de Jumirim.
A decoração, assinada pelo noivo, era formada por belíssimos

girassóis e teve móveis da Bene locações.
O menu ficou a cargo do chef Gustavo Copetti. Já o bolo, os
doces e os bem-casados levaram assinatura da Clara & Cia.
Todos os detalhes da cerimônia foram registrados pelas lentes do fotógrafo Bruno Cruz, tendo Gabriel Pescantini como vídeo maker.
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BODAS

Pinóquio e Maria

Tião Bete e Jane

Dito e Fátima

Wado e Ana Maria

Arquivo familiar

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Pedro Roque Bertola (Pinóquio) e
Maria Ângela Nitrini Bertola celebraram 60 anos
de amor e lealdade na sexta, 16 de julho, junto
das filhas Rossana, Rosinete e Rosemeire e família. O jornal Nossa Folha parabeniza o casal
pelas Bodas de Diamante!

Em Tietê, Tião Bete e Jane Lavorenti Bete
brindaram 35 anos de união matrimonial na segunda, 19 de julho, ao lado da filha Marina e do
genro João Paulo Brunheroto Bet.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Safira!

Em Tietê, Benedito Lázaro Alves de Assis
(Dito) e Maria de Fátima Servilha de Assis festejarão 44 anos de casados hoje, 23 de julho, na
companhia dos filhos Rodrigo, Rafael e Raquel,
da neta Sophia e família. O Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Andaluzita!

Em Tietê, Wado Sandei e Ana Maria Torrezan Sandei comemorarão 33 anos de matrimônio nesta sexta, 23 de julho, com os filhos Wado
Junior e Pedro e familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Quartzo Fumê!

Erico e Simone

Fabiana e Raphael

Cecília e Sérgio

Ana e Carlos

Arquivo familiar

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Erico Gaiotto Marceri e Simone Soldera Salvador Marceri celebrarão 16 anos
de amor e lealdade nesta sexta, 23 de julho, e
receberão o carinho dos filhos Giovanni e Ana
Laura. O jornal Nossa Folha parabeniza o casal
pelas Bodas de Pérola de Água Doce!

Em Tietê, Fabiana Pareschi e Raphael Consorte brindarão 12 anos de união matrimonial
neste sábado, 24 de julho, ao lado da filha Antonella e familiares.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Opala!

Em Tietê, Maria Cecília Amaral e Sérgio Gabriel Freitas festejarão 34 anos de casados neste
domingo, 25 de julho, na companhia dos filhos
Carol e Serginho e família.
O Nossa Folha cumprimenta o casal pelas
Bodas de Espodumênio!

Em Cerquilho, Ana Maria Costa e Silva e Carlos Silva comemorarão 17 anos de matrimônio
neste domingo, 25 de julho, com o filho Murilo
Homem de Mello e familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Verdelita!

André e Deise

Neise e Lourenço

Fred e Valdete

Cypriano e Rosa

Arquivo familiar

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, André Camargo Assumpção e Deise Puttinati Camargo Assumpção celebrarão 24
anos de amor e lealdade na segunda, 26 de julho, e receberão o carinho dos filhos Lara e Léo.
O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Madrepérola!

Em Tietê, Neise Maria Beloto Foltran e José
Lourenço Vicentin Foltran brindarão 24 anos de
união matrimonial na segunda, 26 de julho, ao
lado dos filhos Breno e Isabel.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Madrepérola!

Em Tietê, Fred Neves e Valdete Zanin Neves
festejarão 46 anos de casados na segunda, 26
de julho, na companhia das filhas Sheila e Rafaela, dos netos Breno e Manuela e família.
O Nossa Folha cumprimenta o casal pelas
Bodas de Tanzanita!

Em Tietê, Cypriano Prestes de Camargo e
Rosa Maria Persone Prestes de Camargo comemorarão 56 anos de matrimônio na terça, 27 de
julho, com os filhos Adriano, Marcelo, Daniela e
Rodrigo e familiares. Seguem do Nossa Folha os
cumprimentos pelas Bodas de Dendrita!

Paula e Diego

Tatiana e Adinilson

Marcos e Samantha

Luis e Teresa

Arquivo familiar

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Paula Lavoranti e Diego Millas celebrarão dois ano de amor e lealdade na terça, 27
de julho, e receberão o carinho da família.
Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pela comemoração das Bodas de
Topázio Azul!

Em Tietê, Tatiana Pereira Marchesim Cancian
e Adinilson Mazzer Cancian brindarão 26 anos
de união matrimonial na quarta, 28 de julho, ao
lado do filho Pedro Henrique e familiares.
Recebam do pessoal do jornal Nossa Folha
as felicitações pelas Turquesa!

Em Tietê, Marcos Pereira e Samantha Cazetto Marcom Pereira festejarão 21 anos de casados na quinta, 29 de julho, na companhia dos
filhos Mário e Luiz Paulo e da família.
O Nossa Folha cumprimenta o casal pelas
Bodas de Indicolita!

Em Jumirim, Luis Gonzaga Tezotto e Teresa
Aparecida Stringhini Tezotto comemorarão 29
anos de matrimônio na próxima quinta, 29 de
julho.
Seguem do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Prasiolita!
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Conheça quem foi o cônego Emílio Grando
O religioso assumiu a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Tietê, em 29 de abril do ano de 2001, e lá permaneceu até sua morte
Nascido em 6 de abril de
1929, no bairro da Olaria,
em Cerquilho, cônego Emílio
Grando é o décimo sexto filho
de Fernando Grando e Regina
Baptistella Grando. Quatorze
dias depois do seu nascimento, foi batizado na igreja matriz São José, em Cerquilho,
pelo padre Pedro Gravina, tendo como padrinhos Ernesto de
Nadai e senhora.
Em 31 de maio de 1939,
recebeu a primeira comunhão
das mãos do padre redentorista Antônio Macedo. Um tempo
depois, em 16 de fevereiro de
1940, foi crismado por Dom
José Carlos de Aguirre. Concluído o curso primário, seguiu o chamado do sacerdócio
por meio do apoio do padre
João Betting (C.Ss.R.), então
responsável pela Paróquia de
Cerquilho, ao vigário-geral da
Diocese de Sorocaba, Monsenhor Francisco Antônio Cângro.
Após os exames de seleção, em 3 de março de 1943,
acabou admitido no Seminário
Menor “São Carlos Borromeu”,
de Sorocaba, cujo reitor era o
cônego Luís Castanho de Almeida. Já no 4º ano ginasial,
em 29 de junho 1946, Dom
José Carlos de Aguirre entregou-lhe a batina.

Três anos mais tarde, em
1949, terminou os estudos no
Seminário Menor de Sorocaba,
sendo o reitor o tieteense cônego Antônio Pedro Misiara.
Em 1950, passou para o Seminário Maior Imaculada Conceição do Ipiranga, em São Paulo,
onde cursou Filosofia e Teologia. Em fevereiro de 1953, iniciou o curso de Teologia.
Tendo recebido a tonsura
em 8 de fevereiro de 1953 das
mãos de Dom Antônio Maria
Alves de Siqueira, em 31 de
janeiro de 1954, o mesmo bispo conferiu-lhe as ordens menores de Ostiarato e Leitorato
e, em 13 de fevereiro de 1954,
as ordens do Exorcitato e Acolitato. As ordens maiores do
Subdiaconato e Diaconato foram-lhe conferidas, em 12 e 19
de fevereiro de 1956, por Dom
Vicente Marchetti Zioni.
Recebeu também a ordenação sacerdotal, em 2 de
dezembro de 1956, em Cerquilho, juntamente do colega
Alcides Luvizotto, sendo o bispo ordenante Dom José Carlos
de Aguirre e padrinho, o cônego Sérvulo de Madureira.
Em 8 de dezembro de 1956,
Dia da Imaculada Conceição,
rezou sua primeira missa solene na matriz São Roque, de
Boituva, onde seus pais residiam. Ordenado sacerdote,

Acervo Nossa Folha

Santíssima Trindade de Tietê
e, em junho de 1978, acabou
nomeado cônego por Dom
José Melhado Campos, que
era bispo diocesano de Sorocaba, tendo sido investido em
15 de agosto, em Porto Feliz,
durante as comemorações do
250º aniversário da Paróquia
de Nossa Senhora Mãe dos Homens daquela cidade.
Em 29 de abril de 2001,
assumiu a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Tietê, e
lá permaneceu até sua morte,
quando foi substituído pelo
padre Valdir Machia Serafim,
que assumiu o comando da re-

ferida paróquia.
Vale lembrar que cônego
Emílio Grando partiu em 27
de setembro de 2013, aos 84
anos, na Santa Casa de Tietê,
em função de uma insuficiência respiratória e leucemia.
Naquela data, o seu corpo foi
velado na igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Paraíso, em Tietê, e
sepultado no Cemitério Antigo
de Cerquilho.
Registra-se que o religioso
foi um dos primeiros colaboradores do Nossa Folha e teve
uma vida dedicada ao sacerdócio e à Palavra de Deus.

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Matheus Forlevize
Cônego Emílio Grando morreu, em
27 de setembro de 2013, aos 84 anos
foi designado por Dom José
Carlos de Aguirre ministro de
disciplina do Seminário Menor
São Carlos Borromeu, de Sorocaba, onde também foi professor em 1957 e 1958.
Trabalhou na diocese como
diretor da Obra das Vocações
Sacerdotais, sendo ao mesmo

Arquivo pessoal

tempo secretário de Dom Almir Marques Ferreira, bispo-auxiliar de Sorocaba, de 1959
a 1961. Com a morte do padre
Arthur Silveira, foi nomeado
vigário de Cerquilho por Dom
Aguirre.
Em 31 de janeiro de 1962,
tomou posse da Paróquia da

ESPAÇO ABERTO

As surpresas da vida
Por Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e educador
Em um acampamento das
férias de verão, os treinadores de uma equipe de futebol
usavam camisetas com uma
mensagem para os atletas: “Escolha a cada dia: a dor da disciplina ou do remorso”. Na verdade, tanto na vida como na
prática esportiva, a dor em um
pequeno espaço de tempo é a
única maneira para conquistar
nossos objetivos. Por isso, ou
estamos preparados para as
lutas da existência humana
ou viveremos com o “se”, “se
ao menos” ou “eu deveria”, de
forma constante em nossas
mentes. Algo tão presente naqueles que fracassam em sua
preparação e vivem o “remorso” de forma intensa.
No dicionário encontramos uma definição para ele:
“um desgosto ou aversão inteligente e emocional por atos e
comportamentos pessoais passados”. Muitas vezes tem sido
difícil avaliar nossas decisões

de anos atrás, através da sua
“lente” e, ainda por cima, “carregar” o peso do “fracasso”. O
Salmista tinha a mesma sensação, depois de experimentá-lo
quando disse: “Muito sofrimento terá de curtir o ímpio,
mas o que confia no Senhor, a
misericórdia o assistirá” (Salmo 32:10). Assim, descobriu
que as decisões orientadas e
dirigidas por Deus, jamais serão marcadas por esse sentimento terrível.
Diante dessa realidade, jamais podemos dizer que as
circunstâncias da vida são más
ou boas! Como por exemplo,
quando tomamos a decisão de
viajar, nosso veículo tem problema na partida para as férias. Imediatamente, levamos
o automóvel para o mecânico
e ouvimos dele a seguinte afirmação: “(...) foi bom não ter saído na estrada. Ele poderia ter
incendiado!” Há os transtornos
e atrasos, mas percebemos o

cuidado divino para conosco.
Depois de uma vida dedicada aos familiares, a filha caçula tem interesses profissionais
diferentes do planejado pelos
pais. Os planos seriam que
fosse uma engenheira, mas optou por medicina. Há um sentimento de frustração por sua
escolha, mas ela se destaca na
universidade. Ademais, recebe uma bolsa de estudos no
exterior. Logo, seus pais e nós
percebemos que a opção dela
foi especial. Deus a guiou de
maneira que ninguém poderia
prever, porque Ele conhece o
passado, o presente e o futuro.
Devido aos problemas
tomarem conta dos nossos
pensamentos, torna-se difícil
perceber a ação divina em todas as situações. Seus mistérios nem sempre mostram os
Seus segredos. Muitas vezes,
os nossos caminhos sofrem
alterações por desvios impossíveis de evitá-los. Mesmo as-

sim, estamos certos de que o
Pai Celestial está a nos mostrar
um direcionamento melhor.
Portanto, para as “perdas”
se transformarem em “ganhos”, nós carecemos da confiança plena no amor imutável
de Deus, conforme ressalta o
Salmo 13(12):05: “No tocante
a mim, confio na tua graça;
regozije-se o meu coração na
tua salvação”. Então, seremos
capazes de dizer: “Cantarei ao
Senhor, porquanto me tem feito muito bem” (Salmo 13(12):6).
Podemos ser incapazes de
controlar os “acontecimentos”
da nossa vida, mas através da
ação divina, seremos capazes
de controlar nossas “atitudes”
diante deles.
Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e
educador. E-mail: jcprestesedu@hotmail.com - Twitter: @
teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz uma mulher inesquecível que viveu no município de Cerquilho.
Helena Martim Pilon nasceu, em 14 de novembro do
ano do ano de 1916, no bairro
Monte Alegre, em Piracicaba.
Foi a terceira filha do casal
Giuseppe Martin e Maria Guidolin.
Passou sua infância junto
dos pais e dos outros cinco
irmãos, cultivando a lavoura
de cana-de-açúcar, até seu
casamento com o empresário
e ex-prefeito de Cerquilho,
João Pilon, realizado em 16
de julho de 1938.
Após o nascimento do seu
primeiro filho, José Pilon (que
também tornou-se prefeito
da Cidade das Rosas e dos
Tropeiros e hoje preside a J.
Pilon Açúcar e Álcool), a família mudou-se para Cerquilho,
no bairro São Francisco, onde
nasceram os outros quatro
filhos: Araci (in memoriam),
Antonia Aparecida, Hermínio
(in memoriam) e Leopoldo (in
memoriam).
Em Cerquilho, Helena

Martim Pilon teve sua vida
marcada pelo espírito de trabalho, onde, em companhia
dos cunhados, desenvolvia a
árdua tarefa do corte de cana
em propriedade da família.
Helena Martim Pilon tinha
como prioridade a união dos
seus familiares. Por conta
disso, diariamente, pregava
a paz entre todos eles, meta
que a tornou líder, projetando a família Pilon a inúmeros
sucessos nos negócios.
Religiosa e caridosa, também teve toda sua vida voltada às famílias menos favorecidas do município.
No período entre 1965
e 1969 em que a cidade de
Cerquilho tinha como prefeito, seu marido João Pilon,
no cargo de primeira-dama
do município, Helena Martim
Pilon aplicava todo o salário
do seu marido na compra de
enxovais e outros benefícios
que eram entregues aos mais
necessitados da pequena cidade, na época.
Vale registrar que Helena
Martim Pilon faleceu, em 20
de agosto do ano de 1993, em

Acervo Deraldo Rodrigues

Piracicaba.
Hoje seu nome é emprestado à Escola Municipal de

Educação Infantil (Emei), instalada no bairro São Francisco, em Cerquilho.

Matheus Forlevize Damião nasceu, em 20 de outubro de 1997,
na cidade de Tietê, da união de Vera Forlevize e Aguinaldo Palpani. Cursa Educação Física na Unip Sorocaba. Como ex-jogador de
futebol profissional, desenvolve assessoria esportiva com jovens
e adultos e namora a Camila Rocha.
Eu sou? Basicamente, um rapaz sonhador e louco por esportes, além de honesto, compreensivo e muito próximo dos meus
pais. Também me defino como um indivíduo corajoso e pronto
para recomeçar quantas vezes for necessário. Nem preciso afirmar que considero o futebol a minha verdadeira paixão.
Sinônimo de beleza? A pureza da criança, sua alegria nos
simples gestos e as risadas de uma brincadeira.
Cantor e cantora? Thiaguinho e Marília Mendonça.
Ator e atriz? Stephen Amell (Arqueiro Verde) e Marina Ruy
Barbosa.
Sonho? A realização de sonhos, como constituir uma família
e criar minha própria escola de futebol, seguindo as minhas metodologias e convicções em prol de um novo futebol.
Amor? Pelos meus pais Vera Forlevize e Aguinaldo Palpani,
pela minha namorada Camila Rocha e pelo futebol.
Solidão? Não estar com as pessoas que eu amo.
Deus? A base de tudo! O responsável por todas as oportunidades fantásticas que já apareceram em minha vida.
Religião? Católica.
Filme? Sou extremamente fã das séries da DC Green Arrow
e The Flash.
Sonho de consumo? A construção de um espaço próprio
para realização dos treinos de futebol.
Defeito? Tenho uma personalidade forte, sendo assim, às vezes, acabo sendo muito teimoso.
Qualidade? Ter paciência e procurar entender o lado das pessoas.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Ficar com a família e praticar os mais variados esportes.
Qual o livro de cabeceira? Guardiola Confidencial, de Martí
Perarnau.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Difícil me imaginar em alguma outra profissão que não esteja relacionada a
Educação Física.
Momento da vida para repetir? A minha infância.
Alegria? Ver meus pais orgulhosos e felizes.
Tristeza? Mentiras e pessoas sem empatia.
Decepção? Durante os 11 anos que vivi no mundo do futebol,
acabei me decepcionando algumas vezes.
Receita contra o tédio? Praticar esportes.
Tem saudades do quê? Das competições do futebol.
Amizade é? Companheirismo, parceria e sintonia. Ou seja,
torcer para a pessoa crescer e ajudar no que for preciso.
Um(a) amigo(a) especial? Fiz muitos amigos por onde passei,
mas, se tiver que escolher alguém, fico com Enrico Mazzer, meu
amigo/irmão e futuro sócio da nossa escola de futebol.
Palavra que riscaria do vocabulário? Pessimismo.
Ídolo? O ex-jogador de futebol Kaká.
Frase? “Acredite nos seus sonhos”.
Nota 10 para: o amor.
Nota zero para: a inveja.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus pais.
Planos para o futuro? Ser autoridade na minha área de trabalho e, ainda, realizar os sonhos das pessoas que estão comigo.
Recado? O meu é no sentido das crianças nunca perderem o
brilho e a pureza que carregam, já que, por mais difícil que seja o
momento, elas trazem a esperança de um futuro melhor.
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EM TIETÊ

Alfredo é diplomado delegado federal parlamentar
Por meio do Confep, seu papel será o de auxiliar no combate à pedofilia, no tráfico de entorpecentes e em ações anticorrupção
Fotos Sidnei Paladini

O presidente da Câmara Municipal de Tietê, Alfredo Melaré Neto (PL), foi oficialmente diplomado como
delegado federal parlamentar pelo Conselho Federal
Parlamentar (Confep) na manhã de ontem, 22 de julho.
A cerimônia foi realizada nas dependências do Poder Legislativo tieteense e, conforme recomendações,
seguiu todos os protocolos determinados pelo Plano
São Paulo em razão da pandemia do novo coronavírus.
Na ocasião, estiveram presentes na solenidade de
diplomação o presidente nacional do Confep, dr. Alberto Tineu Júnior, o delegado federal da regional de São
Paulo e também comendador do Ministério da Justiça,
dr. Sérgio Roberto Bertero, e o delegado adjunto da região de Itu, Ocimar Scopel. Também acompanharam a
posse do presidente da Câmara Municipal de Tietê as
seguintes autoridades: o comandante da Guarda Civil
Municipal (GCM), Wagner Scorsatto; o comandante da
Polícia Militar (PM), sargento José Rodrigo Gonçalves; o
delegado da Polícia Civil de Tietê, Wesley Almeida Cirineu, assim como o prefeito Vlamir Sandei (PSDB), o
capitão da Polícia Militar, Rafael Pascoal Turri, e o conselheiro tutelar João Ivair de Oliveira Silva.
Na avaliação do vereador, esta nomeação fortalece a
sociedade e, também, a Câmara de Tietê, ampliando a
Comandante da GCM, Wagner Scorsatto; comandante da PM, sargento Rodrigo Gonçalves; delegado de Tietê,
representatividade do Poder Legislativo.
Wesley Almeida Cirineu; presidente da Câmara, Alfredo Melaré Neto (PL); prefeito Vlamir Sandei (PSDB); presidente
Vale ressaltar que o papel do delegado federal parla- nacional do Confep, dr. Alberto Tineu Júnior; delegado federal da Regional de São Paulo e comendador do Ministério
mentar é o de auxiliar no combate à pedofilia, no tráfico da Justiça, dr. Sérgio Roberto Betero; capitão da Polícia Militar, Rafael Pascoal Turri; delegado-adjunto da região de
de entorpecentes e em ações anticorrupção.
Itu, Ocimar Scopel; e o conselheiro tutelar João Ivair de Oliveira Silva

Alfredo Melaré Neto em companhia dos seus pais Vera Lúcia Coelho Melaré
e José Carlos Melaré e da esposa Miqueli Bufom Melaré

Alfredo ao lado do delegado federal da Regional de São Paulo e também
comendador do Ministério da Justiça, d Dr. Sérgio Roberto Bertero

