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SEGUNDO LAUDO EM TIETÊ

De acordo com a Polícia 
Civil de Tietê, o laudo necros-
cópico do Instituto Médico Le-
gal (IML) apontou que Ivanilde 
Almeida de Andrade, a mulher 
de 44 anos que foi encontrada 
morta embaixo do viaduto da 
Rodovia Prefeito Antônio Ro-
mano Schincariol (SP-127), na 
altura do quilômetro 82, em 9 
de julho, faleceu em decorrên-
cia da queda.
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O Poder Legislativo de Tie-
tê aprovou o projeto de reso-
lução, que cria a Procuradoria 
Especial da Mulher, a qual terá 
diversas incumbências, den-
tre as quais, o recebimento e 
encaminhamento aos órgãos 
competentes de denúncias de 
violência e discriminação con-
tra a mulher tieteense, além de 
implementação de campanhas 
educativas.
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Alfredo Melaré é diplomado 
delegado federal parlamentar

UTILIDADE PÚBLICA
SAMAE, TRABALHANDO PARA VOCÊ, PEDE A COLABO-
RAÇÃO DE TODOS QUANTO AO USO CONSCIENTE DA 
ÁGUA.
PEQUENAS AÇÕES NO DIA A DIA CONTRIBUEM PARA 
EVITAR O DESPERDÍCIO:
aDIMINUIR O TEMPO NO CHUVEIRO;
aFECHAR A TORNEIRA PARA ESCOVAR DENTES E EN-
SABOAR LOUÇAS;
aEVITAR O USO DE MANGUEIRA PARA LAVAR CALÇA-
DAS, QUINTAIS E CARROS;
aVERIFICAR E CONSERTAR OS VAZAMENTOS.

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

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

Faça caridade!

PARA ENCERRAR

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 desfavorá-
vel; benevolência, piedade. [Popular] Amor ao próximo: agir por 
pura caridade. Ou seja, descreve um amor sem lacunas e incon-
dicional. 

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 to-
lerância. 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 possibilida-
de 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 be-
nefício 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 diálo-
go. 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 procure-
mos 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 pro-
teção 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?

“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 por-
que a oração é nosso elo com Deus” - Lidiane Franqui.

ASSÍDUO As borboletas do jardim revelaram que Oswaldo 
Vieira da Cruz Junior, marido de Neusa e pai de André Luiz, Da-
nilo e Mariana, é leitor assíduo do jornal Nossa Folha. Os amigos 
deste semanário agradecem a amizade e todo incentivo ao traba-
lho 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 re-
líquia.

ENCANTADOR Espalharam pela city que o santista Domin-
gos 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 que-
rendo 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 Cor-
reia Neto (dr. Neto) e Valdir Grando (Bagre) realizam duelo no Fa-
cebook 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 sen-
tem 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 lín-
guas, 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 ami-
gos 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

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

CONCURSO Estão abertas 
as inscrições para o concurso 
de poemas do Festival Cul-
turando de Literatura - Vila 
das Artes 2021. Além de dis-
tribuir R$15 mil em prêmios 
e selecionar 10 textos na ca-
tegoria nacional, a iniciativa 
contará também com o Prê-
mio “Manoel Novaes”, que se-
lecionará e premiará três po-
emas de autores nascidos ou 
residentes nos municípios de 
Cerquilho, Tietê, Laranjal Pau-
lista, Jumirim e Porto Feliz. O 
regulamento está disponível 
no projetoculturando.com.br.

LIVE 1 Hoje, 23 de julho, 
às 20 horas, pelo perfil @da-
manarodrigues no Instagram, 
a jornalista do Nossa Folha 
e criadora de conteúdo, Da-
mana Rodrigues, fará uma 
live com o casal Aguinaldo da 
Silva e Sirlei Scudeler Silva, 
proprietários da Tuka Cal-
çados, 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 co-
mércio de Cerquilho, se torna-
rando referência regional.

TV CIDADE JARDIM Na 
próxima segunda, 26 de ju-
lho, a partir das 19h30, pelo 
perfil da TV Cidade Jardim no 
Instagram, a jornalista e apre-
sentadora Adriana Martins, 
recebe a nutricionista funcio-
nal e esportiva Joelma Perei-
ra 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 jornalis-
ta do Nossa Folha e criadora 
de conteúdo, Damana Rodri-
gues, 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 

estão atuando em suas profis-
sões. 

LIVE 3 O empreendedor 
e CEO da Agência ed121, Edi-
son 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 princi-
pais fatos que marcam a sua 
vida pessoal e profissional e 
os desafios de empreender no 
mercado publicitário e digital.

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 ar-
roz, couve e farofa. O endere-
ço é avenida Lions Club, 513, 
no bairro Parque das Árvores. 
Outras informações pelo tele-
fone (15)99804-5156.

PIZZA SOLIDÁRIA Em Tie-
tê, a comunidade São Judas 
Tadeu, no Jardim da Serra, 
promove Pizza Solidária com 
retirada no sábado, 31 de ju-
lho, no horário das 16 às 18 
horas, no salão de festas do 
bairro. O valor é R$25, tendo 
três sabores: muçarela, cala-
bresa e frango.

AJUDE A Feijoada Solidá-
ria 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 barra-
cão São Francisco, na Cohab, 
em Tietê. O combo custa R$50 
e pode ser adquirido pelo  te-
lefone (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 Insta-
gram. Estarão à venda peças 
de roupas e calçados, além de 
caminhas e acessórios pet.

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 sába-
do.

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.



Vereadores anunciam emenda parlamentar 
para compra de viatura de resgate

Bairro São Francisco recebe 
drenagem pluvial

Criado órgão de proteção e apoio à mulher tieteense

EM CERQUILHO

SESSÃO DA CÂMARA

Em Cerquilho, saiu do pa-
pel uma obra bastante aguar-
dada, principalmente pelos 
moradores do bairro São Fran-
cisco, que sofriam com o ala-
gamento das ruas em período 
de chuva.

De acordo com a Prefeitu-
ra, em abril deste ano teve iní-
cio uma instalação de drena-
gem pluvial no referido bairro 
para melhorar o escoamento 
das águas, evitando novos ala-
gamentos, além de garantir 
segurança e qualidade de vida. 

“Esta é uma daquelas obras 
que não ‘vemos’, mas que 
transforma a vida dos muní-
cipes. Ela ocorre graças aos 
recursos conquistados pelo 
município com o Fundo Es-
tadual de Recursos Hídricos 
(Fehidro), no valor de R$1,3 
milhão”, destacou o prefeito 
Aldo Sanson (PSDB). 

Ainda segundo a Prefeitu-
ra, no local estão sendo insta-
ladas bocas de lobo e galerias 
subterrâneas, fazendo a liga-
ção com a caixa coletora recen-
temente 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 Espor-
tes “Luís Peev” e que somam 
2.500 metros quadrados, pas-
sam por reformas devido às 
condições inapropriadas de 
uso no local. De acordo com a 
Prefeitura, a pedido da popu-
lação as quadras serão de fute-
bol society.

OPORTUNIDADE - Em 
Cerquilho, uma parceria entre 
Prefeitura e a empresa Doptex 
auxilia quem está em busca de 
uma vaga no mercado de tra-
balho na cidade. Através do 
projeto “Profissional do Ama-
nhã”, abriu-se uma nova turma 
para capacitação.

Serão disponibilizadas 25 
vagas para pessoas com mais 
de 18 anos, que possuam En-
sino Fundamental completo e  
queiram aprimorar o conheci-
mento. As inscrições podem 
ser feitas até hoje, 23 de julho, 
às 16h30, na rua Duque de 
Caxias, 100, Jardim Esplanada. 

Em Tietê, o Poder Legisla-
tivo retomou os trabalhos em 
sessão ordinária realizada na 
terça, 20 de julho, após reces-
so regimental. De acordo com 
o levantamento do Observa-
tório da Câmara, foram 22 re-
querimentos, todos de autoria 
do vereador Junior Regonha 
(MDB), sendo que houve, em 
alguns deles, coautoria de ou-
tros vereadores. 

Além desses requerimen-
tos, a Câmara de Tietê também 
aprovou a criação da Procura-
doria Especial da Mulher e, ain-
da, prorrogou a vigência de lei 
que permite o parcelamento 
dos tributos municipais com 
benefícios. 

A seguir, acompanhe os 
principais assuntos tratados 
pelos parlamentares, confor-
me levantado pelo Observató-
rio da Câmara.

LUIZ ANTUNES DESATI-
VADA - A Câmara Municipal 
quer saber da Prefeitura de 
Tietê se é verdadeira a infor-
mação 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 verí-
dica, o Poder Legislativo quer 
saber para onde serão direcio-
nados os alunos, atualmente, 
alocados na referida unidade 
escolar. Além disso,  questiona 

o Poder Executivo sobre como 
ele trabalha essas providên-
cias para tal transição.

MELHORIAS EM PONTI-
LHÃO DA SP-127 - Ainda de 
acordo com o Observatório da 
Câmara, os vereadores aprova-
ram 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 Pre-
feitura 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 cri-
minosa que resultou na morte 
de uma mulher no local, no iní-
cio 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 des-
pejando seu esgoto tratado no 
emissário do Ribeirão da Serra. 
Se a resposta for positiva, os 
vereadores querem saber qual 
será a participação de Cerqui-
lho 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 ques-
tões, mas torce pela sensibili-
dade do município vizinho em 
apresentar tais esclarecimen-
tos, diante da importância do 
assunto. A conferir.

PROCURADORIA ESPE-
CIAL 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, pro-
curadoras, representantes da 
sociedade civil ou servidoras 
da Câmara Municipal. A nome-
ação ocorrerá por livre escolha 
do presidente do Poder Legis-
lativo.

A procuradoria terá diver-
sas incumbências, dentre as 
quais, o Observatório da Câ-
mara destaca o recebimento, 
exame e encaminhamento aos 
órgãos competentes de denún-
cias de violência e discrimina-
ção contra a mulher, além de 
implementação de campanhas 
educativas e antidiscriminató-
rias no âmbito municipal e fis-
calização, assim como o acom-
panhamento da execução de 
programas do governo muni-

cipal que visem à promoção 
da igualdade de gênero.

A atitude da Câmara preci-
sará de apoio dos vereadores 
e da população, pois as eleitas 
para a procuradoria devem en-
frentar dificuldades na defesa 
e apoio da mulher, já que  Tie-
tê 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 dificul-
dades, espera-se que a procu-
radoria alcance resultados be-
néficos 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 extra-
ordinária realizada ao fim da 
mesma terça, 20 de julho, os 
vereadores aprovaram a pror-
rogação da vigência da lei que 
permite ao contribuinte ina-
dimplente o parcelamento dos 
débitos municipais em até 40 
meses, com redução expressi-
va 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.

Encontro debate progresso 
da agricultura e da pecuária 

FAESP-SENAR

O Sindicato Rural de Tie-
tê (SRT), sob a Presidência de 
Tony Persona e Diretoria, reu-
niu na sexta, 2 de julho, pre-
sidentes e coordenadores dos 
sindicatos da região e produ-
tores rurais para um encontro 
com palestras e informações 
referentes às novidades do 
progresso e da modernização 
da agricultura e pecuária atra-
vés de dados da Faesp-Senar 
AR/SP.

As palestras ocorreram no 

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

De acordo com a Polícia 
Civil de Tietê, o laudo necros-
cópico do Instituto Médico Le-
gal (IML) apontou que Ivanilde 
Almeida de Andrade, a mulher 
de 44 anos que foi encontrada 
morta embaixo do viaduto da 
Rodovia Prefeito Antônio Ro-
mano Schincariol (SP-127), na 
altura do quilômetro 82, fale-
ceu em decorrência da queda.

O corpo da vítima foi en-

contrado pelo cunhado no dia 
seguinte do seu desapareci-
mento, 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 víti-
ma de uma tentativa de assal-
to. Apesar disso, a Polícia Civil 
disse que tudo ainda está sen-
do 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 víti-
ma. Revelou também que Iva-
nilde 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 câ-
meras de segurança.

FURTO À RESIDÊNCIA  -  
Em Cerquilho, na segunda, 19 

de julho, a Polícia Militar (PM) 
registrou um furto à residên-
cia após a vítima relatar aos 
policiais a descrição dos obje-
tos furtados e as característi-
cas do indivíduo acusado. 

Na ocasião, os policias 
iniciaram o patrulhamento, 
quando visualizaram um in-
divíduo adentrar em uma área 
de mata. Ao efetuar a aborda-
gem, o suspeito foi conduzido 
pela PM ao plantão policial e, 
posteriormente, liberado devi-
do a vítima não o reconhecer.

Todos os pertences en-
contrados, dentre eles, uma 
televisão de 45 polegadas, um 
notebook e uma máquina fo-
tográfica foram devolvidos à 
vítima. 

INICIATIVAS - Ainda em 
Cerquilho, na quinta, 15 de 
julho, foi realizada a Opera-
ção Impacto, uma iniciativa 
do Policiamento do Interior 
da região de Sorocaba, plane-
jada pela seção operacional do 
22ºBPM/I e comandada pelo 
Comandante da 4ª Compa-
nhia do 22º Batalhão de Polí-
cia Militar do Interior, capitão 

William.
Por meio de um policia-

mento ostensivo, buscou-se 
realizar ações nas cidades que 
a Segurança Pública está sob 
a responsabilidade dos referi-
dos comandos. A mesma ope-
ração também teve o objetivo 
de retirar armas de circulação, 
apreender entorpecentes, cap-
turar procurados da Justiça e 
prender aqueles que se encon-
trassem em flagrante delito.

Vale destacar que parti-
cipam da Operação Impacto, 
as equipes dos programas de 
policiamento como a Radiopa-
trulha, a Força Tática e Rondas 
Ostensivas com Apoio de Mo-
tocicletas (Rocam). 

Durante o policiamento os-
tensivo, foram abordadas mais 
de 160 pessoas, fiscalizados 
cerca de 116 carros, 29 mo-
tocicletas, lavrados 16 autos 
de infração de trânsito e rea-
lizadas abordagens em vários 
locais, sendo recolhidos admi-
nistrativamente quatro carros 
e três motocicletas, conforme 
apontam os dados divulgados 
pela PM de Cerquilho.
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Tony Persona recepcionou presidentes e 
coordenadores dos sindicatos na Fait

Segundo apontou laudo da Polícia Civil, Ivanilde Almeida de Andrade, de 44 anos, estava viva quando caiu do viaduto na SP-127, em Tietê

Mulher morreu após sofrer politraumatismo
OCORRÊNCIAS

Arquivo Facebook

Uma das suspeitas é de 
tentativa de assalto

Divulgação

CONQUISTA

Em cerimônia de homena-
gens, realizada na quinta, 15 
de julho, na sede do Consórcio 
Intermunicipal de Bombeiros 
do Médio Tietê, junto aos inte-
grantes 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 in-
dicada por ele e solicitada, em 
conjunto, pelos vereadores Ju-
nior Regonha (MDB) e dr. Luis 
Grigolon (PV).

“Primeiramente deixo as 
minhas homenagens ao 2º sar-
gento PM Daniel Fiusa de Lima, 
ao soldado PM Eliezer Silva de 
Oliveira, ao soldado PM Ansel-
mo Aparecido Luz Brito e aos 
guardas civis municipais Silvio 
Pires de Carvalho e Marinaldo 

de Oliveira Faria, pelos servi-
ços prestados em ocorrência 
que apontou um animal em 
situação de risco na cidade de 
Conchas. Diante disso, eles re-
ceberam um justo reconheci-
mento nesta data. Na mesma 
oportunidade, também fomos 
comunicados pelo Guiga Pei-

xoto da tramitação da emenda 
parlamentar para aquisição de 
uma viatura de resgate desti-
nada ao Consórcio Intermuni-
cipal de Bombeiros do Médio 
Tietê”, destacou Regonha. 

 De acordo com o deputa-
do 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 aciden-
tes e outras ocorrências que a 
corporação executa, principal-
mente, 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 relevân-
cia do pleito, colaborou deci-
sivamente com as intermedia-
ções junto ao deputado Guiga 
Peixoto, ao qual, deixamos os 
agradecimentos pelo atendi-
mento da solicitação”, comple-
tou Regonha.

Solenidade teve a participação do deputado federal 
Guiga Peixoto, do PSL

Operação Curupira chega às 
cidades de Tietê e Cerquilho

MOBILIZAÇÃO

Realizada na sexta 16 de 
julho, a Operação “Curupira”, 
da Polícia Militar Ambiental, 
empregou mais de 1.200 poli-
ciais militares e 450 viaturas e 
drones em uma ação de poli-
ciamento ostensivo marítimo 
e terrestre com vistas aos in-
fratores do Meio Ambiente, so-
bretudo, 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 participa-
ção 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 cons-
cientização ocorreu na rua 
Elias de Campos no bairro Vila 
Zanão, por meio dos cabos PM 
Barros e Arthur, juntamente 
da equipe da Secretaria Mu-
nicipal  de Agricultura e Meio 
Ambiente (Semades). 

Na ocasião, houve plantio 
de 700 mudas de árvores nati-

vas para recuperação da vege-
tação da área de preservação 
permanente às margens de um 
afluente do Ribeirão da Serra, 
evitando ali o assoreamento, 
assim como preservando o lei-
to dos mananciais.

A mesma ação ocorreu em 
Cerquilho, quando servidores 
da Secretaria do Meio Am-
biente e os representantes do 
5° Batalhão da Polícia Militar 
Ambiental, através do cabo PM 
Barros e do cabo PM Arthur, fi-
zeram o plantio de mudas.

No Estado de São Paulo, a 
Mata Atlântica é um dos bio-
mas mais ricos em biodiver-
sidade e possui um índice de 
remanescentes de 32,6%, se-
gundo o Inventário Florestal 
(2020) da Secretaria de Infra-
estrutura e Meio Ambiente. 
Entre as dezenas de unidades 
de conservação, a vertente 
atlântica apresenta as melho-
res condições de cobertura 
vegetal nativa e de áreas pro-
tegidas, com destaque para a 
Serra do Mar.



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.

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 fa-
miliares.

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.

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 Rafa-
ela e Rebeca, além de demais familiares.

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

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 Fernan-
da 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 Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

De acordo com o secretário Rodrigo Módolo, a ação é financiada pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro)
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AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

JOSÉ PEREIRA FILHO
Faleceu em Cerquilho, em 11 de julho, José Pereira Filho aos 

61 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida Pereira e dei-
xou a filha Alessandra, além de demais familiares.

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

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 Cerqui-
lho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal An-
tigo 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 Cerqui-
lho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal An-
tigo 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 Wa-
shington 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, sen-
do 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-
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GERVÁSIO CARVALHO
Faleceu em Sorocaba, em 15 de julho, Gervásio Carvalho 

aos 49 anos. Falecido deixou a esposa Andréa dos Santos Car-
valho 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 inú-

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

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

nifestações de pesar recebidas e aos que compareceram aos 
funerais.
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lho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque Munici-
pal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

ALDINEI MENEGALDO DAMETTO
Faleceu em Osasco, em 17 de julho, Aldinei Menegaldo Da-

metto 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 Cerqui-
lho, 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 Cerqui-
lho, 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 Con-
chas, sendo sepultado em jazigo da família.

ANTÔNIO ALBINO THEOPHILO
Faleceu em Botucatu, em 20 de julho, Antônio Albino Theo-

philo aos 59 anos. Falecido era casado com Denise Parise Theo-
philo e deixou as filhas Lidia, Laura e Tais, além de demais fami-
liares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas e, 
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Perei-
ras, 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 fi-
lhos Maria Angélica, Demétrius Romulo e Mirela, além de demais 
familiares.

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

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 Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

RICARDO JOSÉ RODRIGUES BRAGA
Faleceu em Sorocaba, em 20 de julho, Ricardo José Rodri-

gues Braga aos 45 anos. Falecido era casado com Eliana Ribeiro 
Braga e deixou demais familiares.

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

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

Semades instala contêineres em pontos da cidade
NOVIDADE

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

Na segunda, 19 de julho, a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura e De-
senvolvimento Sustentável 
(Semades) iniciou a distribui-
ção de contêineres para des-
carte de resíduos orgânicos, 
contemplando as regiões ur-
banas e rurais do município 
de Tietê.

De acordo com o secretá-
rio da Semades, Rodrigo de 
Andrade Módolo, a ação faz 
parte do projeto “Prevenção 
da poluição dos recursos hí-
dricos através da conteineri-
zação da coleta dos resíduos 
sólidos urbanos”, financiado 

pelo Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos (Fehidro). O 
objetivo principal é o de di-
minuir os impactos ambien-
tais 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 esclare-
ceu, 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-

lhados ou engordurados e lixo 
de banheiro, sendo irregular o 
descarte de entulhos, galha-
das e outros resíduos.

O secretário da Semades 
informou, ainda, que os mate-
riais recicláveis deverão con-
tinuar sendo dispostos fora 
dos contêineres. Ou seja, a 
coleta seletiva de reciclagem 
permanecerá ocorrendo, nor-
malmente, no sistema porta a 
porta, de acordo com o crono-
grama já estipulado. 

Já a coleta de lixo seguirá 
a programação, que pode ser 
consultada pelo site da Prefei-
tura no tiete.sp.gov.br/coleta-

lixo.php.
O prefeito Vlamir Sandei 

(PSDB) informou que o muni-
cípio deverá adquirir um total 
de 187 contêineres, com foco 
nas questões ambientais, para 
assim colaborar com a limpe-
za e organização da cidade, 
empregando a meta “Tietê, 
cidade limpa, organizada e 
ambientalmente saudável”. 
“Inicialmente, 50 contêineres 
serão implantados em pontos 
estratégicos da região urba-
na, seguindo posteriormente, 
para contemplar regiões da 
área rural, revelou o chefe do 
Poder Executivo.

SANTINA MACHADO BAIÃO 
Faleceu em Sorocaba, em 20 de julho, Santina Machado Baião 

aos 87 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Francisca, Tere-
zinha, Iracema, Marizete e Ivone (in memoriam), além de demais 
familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cer-
quilho, 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.

Contêiner é para descarte de lixo orgânico e rejeitos

Divulgação PMT
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Rua Enock Barreira
de Macedo, 355

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

IMÓVEL

OAB Tietê recebe orientações 
para liberação de minutas

CASO COHAB

Como se sabe, a Ordem 
dos Advogados do Brasil, em 
Tietê, por seu presidente Pau-
lo de Souza Alves Filho, em 
nome da Diretoria local, há 
mais de oito anos tenta resol-
ver a questão de liberações 
das escrituras aos comprado-
res das casas do bairro Cohab 
que, muito embora estejam 
com seus contratos quitados, 
não conseguiam obter o im-
portante documento de pro-
priedade. 

De acordo com todo ma-
terial divulgado pela OAB-
-Tietê nestes anos, inúmeras 
reuniões ocorrem na sede da 
Cohab, em Campinas, assim 
como no gabinete dos diver-
sos presidentes que, no perí-
odo, passaram pelo referido 
cargo.

“Em recente reunião virtu-
al, respeitando às restrições 
sanitárias impostas pela pan-
demia do novo coronavírus,  
o morador José Antônio Car-
niel, representando os com-
pradores 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”, in-
formou Paulo Alves.

Ao representante dos in-
teressados, houve a afirma-
ção de que a pendência esta-
va, finalmente, resolvida para 
que pudesse haver a libera-
ção das minutas. Em seguida, 
foram expedidas orientações, 
assim como esclareceram a 
forma de contato. “Espero 
que todos se utilizem das in-
formações, cujos principais 
tópicos disponibilizo à im-
prensa tieteense”, completou 
o presidente da OAB-Tietê.

Segundo a orientação da 
Cohab de Campinas, os in-
teressados em resolver essa 
pendência deverão entrar em 
contato com a Coordenado-
ria de Análises de Contratos 
(CLAC), via telefone, pelos 
números (19)3119-9690 e 
(19)3119-9593, falar com De-
nilson ou Vicente.

Além disso, o comprador 
deverá informar os números 
do seu contrato, do docu-
mento de identificação, do 
telefone e do e-mail para pos-
terior contato.

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

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 cozi-
nha grande, lavanderia, garagem para 4 carros, sendo 2 cober-
tos, portão social e portão automático para carro. Valor R$500 
mil. Tratar pelo telefone (11)99652-4444, com Helena.

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

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

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

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS 
- ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA 

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

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

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA

ADOÇÃO URGENTE
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.

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 bene-
ficiado foi José Lucas da Silva, 
de nove anos, que possui difi-
culdades 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 es-
pecial, pois segundo a mãe Ro-
sélia 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 Secreta-
ria de Educação de Cerquilho 
como parceira nos últimos 
anos.

De acordo com o CMSJ,  
este projeto social já doou 
cadeiras de rodas nos muni-
cípios 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 pas-
sou a aceitar também as tam-
pinhas de plástico. Com isso, 
ainda mais pessoas poderão 
ser ajudadas, não só com ca-
deiras, mas com outras órte-
ses, como: muletas e andado-
res. 

Portanto, faça a sua parte 
e contribua com a campanha 
de arrecadação de lacres e/ou 
tampinhas plásticas. As doa-
ções podem ser entregues em 
uma das seguintes unidades 
do CMSJ:

Boituva: rua José Scompa-
rim, 220-230, no Jardim Her-
mínia.

Cerquilho: avenida Presi-
dente Washington Luís, 392, 
no Centro.

Tietê: rua dos Expedicioná-
rios, 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 ad-
ministração de quimioterapia 
aos pacientes com câncer. O 
espaço abrigará novos consul-
tórios para atendimento onco-
lógico em Cerquilho, a exem-
plo da unidade de Boituva, que 
já conta com médico especia-

lista na área.
Com isso, o CMSJ passará 

a oferecer estes serviços, ante-
riormente, disponíveis somen-
te em cidades mais distantes, 
eliminando a necessidade de 
deslocamentos, conforme ex-
plicou o dr. Mauricio Mod, mé-
dico ortopedista e responsável 
técnico pelo CMSJ. “Os pacien-
tes com câncer já se sentem 
desgastados devido aos efei-
tos 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, quan-
do também iniciará a fase 
de credenciamento com os 
convênios médicos. “Normal-
mente um novo serviço inicia 
de forma particular e, após o 
processo de credenciamento - 
que costuma ser um pouco bu-
rocrático, passa a atender os 
clientes dos planos de saúde”, 

pontuou dr. Mauricio Mod.
Outra meta anunciada pelo 

CMSJ é obter o credenciamen-
to 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, pre-
cisam 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 construí-
do em terreno anexo à clínica 
de Cerquilho, na avenida Presi-
dente Washington Luís. Com a 
conclusão da obra, o CMSJ terá 
uma nova fachada, que ocupa-
rá 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, Cerqui-
lho, Tietê e Sorocaba.

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura oferece 
vagas para profissional com 
experiência em manutenção 
de acessórios de auto e apli-
cação de adesivo (insufilm), 
assistente de Marketing com 
formação em Publicidade e 
Propaganda, marceneiro, pe-
dreiro, operador de retroesca-
vadeira, auxiliar de Saúde Bu-
cal (masculino ou feminino), 
operador e programador de 
torno CNC, ajudante de pa-
deiro e produção (sexo mas-
culino), além de estágio para 
estudantes de Administração 
e Direito, residentes em Tietê.

Os interessados devem en-

tregar o currículo na rua Presi-
dente Kennedy, 23, no Centro 
da cidade. O telefone do local 
é o (15)3285-2887.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas de estágio para 
estudantes de curso superior, 
residentes em Cerquilho, se-
gurança do trabalho que este-
ja concluindo Ensino Superior, 
profissional da Enfermagem 
com curso técnico ou supe-
rior a partir do 2º semestre, 
profissional de Recursos Hu-
manos (RH) com ensino téc-
nico ou superior, açougueiro/
repositor para atuar em super-

mercado, operador de máqui-
na, soldador, cozinheiro chef, 
operador de retroescavadeira, 
fonoaudiólogo, auxiliar de ins-
talação, biomédico, assistente 
contábil, assistente de Depar-
tamento Pessoal e de Depar-
tamento Fiscal, operador e 
programador de torno CNC, 
torneiro mecânico, expedi-
dor, operador têxtil, mecâni-
co de manutenção, eletricista 
de manutenção, meio oficial 
montador hidráulico, mar-
ceneiro, soldador, mecânico, 
vendedor externo, ajudante de 
açougueiro, líder e sub-líder 
de perecíveis (padaria e frios), 
técnica de Enfermagem, auxi-

liar administrativo, técnico em 
elétrica industrial, eletrônica 
e eletromecânica, auxiliar de 
produção, costureira, tece-
lão, fisioterapeuta, lavador 
de máquinas e equipamentos 
pesados, encarregado de obra, 
cabeleireiro, profissional para 
almoxarife, auxiliar de linha 
de produção (masculino e fe-
minino), costureira e prepa-
rador de Centro de Usinagem 
CNC.

Os interessados nas vagas 
devem encaminhar o currículo 
para a cate@cerquilho.sp.gov.
br ou preencher ficha na ave-
nida Corradi II, 380. O telefone 
é o (15)3284-5652.

Centro Médico São José doa mais uma cadeira de rodas 

Municípios divulgam vagas de emprego

EM CERQUILHO

OPORTUNIDADES

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 Muni-
cipal 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 Dire-
tório Municipal e respectivos suplentes;

B) Eleição por voto direto e secreto, de “1” delegado e “1” 
delegado  suplentes à Convenção Estadual;

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO



Para este ano de 2021, a karateca Stéphani Trevisan de Lima tem, ainda, o Campeonato Panamericano e a busca pelo título mundial
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Campeonato Brasileiro é a próxima prioridade
KARATÊ

A karateca Stéphani Trevi-
san de Lima, filha de Danielle 
Trevisan e Rubens de Lima Ju-
nior, nasceu, em 19 de maio de 
1997, em Cerquilho.

Esta atleta de destaque é 
medalhista de bronze do Cam-
peonato Mundial pela catego-
ria sub-21, em 2015; bicampeã 
sul-americana pela  categoria 
sub-21 e sênior nos anos de 
2017 e 2018; medalhista de 
bronze do Campeonato Pana-
mericano 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 Tre-
visan é a 25ª no ranking mun-
dial e a 1ª no ranking nacional 
e tem como ídolo no esporte, o 
nadador Michael Phelps.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
karateca, como você se defi-
ne e qual o seu diferencial?

STÉPHANI - O Karatê mu-
dou a minha vida, portanto, 
me transformou em uma pes-
soa melhor. Gosto da filoso-
fia 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 

esse. Resumindo, eu amo o Ka-
ratê 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 agita-
da e indicisplinada e já tinha 
tentado praticar outras ativi-
dades, como ballet e natação, 
sem sucesso. Então, naquele 
momento, minha família deci-
diu me levar aos treinos junto 
com a minha tia Renata Trevi-
san, que já dava aulas de Kara-
tê. Foi uma tentativa de buscar 
algo que eu gostasse e me ofe-
recesse 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 di-
ficuldades não só desse espor-
te, mas de todos os outros que 
são considerados amadores, 
é o financeiro. Infelizmente, é 
muito difícil ser atleta no Bra-
sil e, ao mesmo tempo, pensar 
em uma garantia para o seu fu-
turo, porque carreira de atleta 
é bem curta. 

Para ser uma atleta olím-
pica e mundial é necessário 

ter dedicação em tempo inte-
gral aos treinamentos. Porém, 
sem apoio financeiro e, ainda, 
tendo que trabalhar e estudar, 
fica impossível alcançar uma 
carreira tão promissora.

NOSSA FOLHA - Pessoal-
mente, quais foram os maio-
res desafios para você conse-
guir ser reconhecida?

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

estava vendendo doce para le-
vantar recursos.

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância dos apoios rece-
bidos e como vê a questão de 
patrocínio?

STÉPHANI - É fundamental 
que tenhamos, além do apoio 
financeiro tão essencial, as 
parcerias com academia, fisio-
terapeuta, nutricionista e psi-
cólogo, afinal, um atleta tam-
bém 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 parce-
rias e os apoios são extrema-
mente importantes e, no meu 
caso, mudaram radicalmente a 
qualidade da minha técnica no 
Karatê. Hoje, sou uma atleta 
cem vezes melhor.

NOSSA FOLHA - Qual foi a 
maior oportunidade que o Ka-
ratê lhe proporcionou?

STÉPHANI - A maior opor-
tunidade foi conhecer parte 
do mundo através das compe-
tições. Hoje, eu conheço mui-
tos países, além de cidades e 
Estados. Também fiz muitas 
amizades, que levarei para a 

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

NOSSA FOLHA - Quais ex-
pectativas você tem em rela-
ção às competições futuras e 
quais títulos ainda busca?

STÉPHANI - Primeiramen-
te, a expectativa é que a pan-
demia acabe e que todos nós 
tenhamos saúde para superar 
esse momento. Em relação às 
competições, vejo que, atual-
mente, o Brasil não tem tanta 
condição de ter a mesma orga-
nização que vi na última dis-
puta fora do Brasil. 

Infelizmente, nosso País 
ainda não tem uma estrutura 
adequada e próxima às que 
existem na Europa. Desse 
modo, acredito que, realmen-
te, a prioridade agora é cui-
dar da saúde e não pensar em 
competições no momento.

Embora eu tenha marcado 
o Campeonato Brasileiro de 
Karatê, agendado para setem-
bro 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 des-
sas duas competições, se Deus 
quiser haverá o título mundial, 
também no final deste ano.

Arquivo pessoal

  

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos arquivo Édie Honório

Valter Luiz Goldoni ou 
Valtinho Goldoni começou a 
jogar futebol em Jumirim, sua 
terra natal, e brilhou como o 
dono da camisa 11 do Comer-
cial Futebol Clube. Considera-
do um dos maiores pontas-es-
querdas de Tietê, também fez 
fama no Juvenil do América, 
no Grêmio Estudantil, na As-
sociação Esportiva São José 
(Cerquilho), no Derac (Itape-
tininga), 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 atacan-
te com extrema habilidade e 
inteligência. Encantava com 
seus dribles desconcertantes, 
pois, sabia desenhar jogadas 
sensacionais, tanto com o pé 
esquerdo quanto com o direi-
to.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 No-
vembro (Piracicaba), Guarani 
(Campinas), Bandeirantes (Bi-
rigui) 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 chama-
do Julião durante um treino. 
No dia seguinte, mais desinibi-
do, 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 Re-
gatas 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 aspiran-
tes. 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 di-
retores 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 sá-
bado à tarde e domingo para 
namorar. Por conta dessa im-
possibilidade, não houve pos-
sibilidade de acordo.

Outra passagem que mar-
ca a vida esportiva de Valti-
nho Goldoni ocorreu em uma 
revanche do Clube Regatas 
contra um time da capital que, 
por vezes, tinha vencido a 
equipe tieteense com facilida-
de. 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 Gol-
doni marcou quatro gols e 
Xixico Evangelista e Cadi Or-
solini completaram o placar. 
O árbitro da partida foi José 
Augusto Cruz.

Para Valtinho Goldoni, os 
dois maiores jogadores da sua 
época foram Janguta e Xixico.

Embora fosse um atleta de 
muitos talentos, o homenage-
ado 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 fi-
lhos Celitinha, Kiko (in memo-
riam) e Moacyr. Seus grandes 
xodós são os netos Igor, Henri-
que, 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 matu-

ridade, amiga!”
– “Eu também, mas a polí-

cia insiste que é homicídio!”

Valtinho Goldoni
nasceu em Jumirim

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 Stéphani Trevisan de Lima, o seu maior desafio 
sempre foi a questão financeira 



Seguindo o cronograma da 
campanha de vacinação con-
tra a covid-19, a Secretaria de 
Saúde e Medicina Preventiva 
de Tietê anunciou que hoje, 
23 de julho, a vacinação aten-
derá 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 obrigatorie-
dade de apresentar cópia do 
comprovante de endereço e 
do CPF. No local, prossegue 
a Campanha “Vacina Contra 
a Fome” que, por meio da Se-
cretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social, arreca-
da alimentos para as famílias 
carentes.

Já em Cerquilho, a Secre-
taria Municipal de Saúde apli-
ca nesta sexta, 23 de julho, 
das 13 às 18 horas, no Centro 
Municipal de Eventos pelo sis-
tema de drive-thru,  a segunda 
dose da vacina AstraZeneca 
para as pessoas que estão 
agendadas.

Pede-se a cópia de docu-
mento pessoal com foto e 
CPF, além do comprovante de 

residência. Lembrando que o 
local também é um ponto de 
coleta da Campanha do Aga-
salho.

Em Jumirim, a vacinação 
contra a covid-19 atenderá a 
população que se vacinou em 
22 de junho, recebendo a se-
gunda 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 apre-
sentar cópia do comprovante 
de endereço e do CPF.

VACINÔMETRO - Os mu-
nicípios de Tietê, Cerquilho, 
Laranjal Paulista e Jumirim se-
guem na imunização contra a 
covid-19. 

Até ontem, 22 de julho, so-
mando 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, soma-
vam 2.427 imunizados. 

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

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

Até esta quinta, 22 de ju-
lho, Tietê registrava 3.791 ca-
sos confirmados, sendo 3.630 
curados e 59 em recuperação, 
além de 99 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava até 

quarta, 21 de julho, 6.227 ca-
sos confirmados, 5.667 cura-
dos e 415 em recuperação. O 
número de mortes seguia em 
alta com 145 óbitos.

Em Jumirim, os casos con-
firmados de covid-19 soma-
vam até ontem, 22 de julho, 
595 pessoas positivadas, ten-
do 576 curadas, 18 em isola-
mento e sete óbitos. 

Já Laranjal Paulista regis-

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 infor-
mou na segunda, 12 de julho, 
que os estabelecimentos co-
merciais da cidade poderão 
funcionar até às 23 horas, 
com limite de 60% de ocupa-
ção, conforme determina o 
Plano São Paulo de enfrenta-
mento a pandemia.

A capacidade máxima de 
ocupação permitida anterior-
mente era de 40%. Ambas as 
medidas são amparadas por 
recomendação do Centro de 
Contingência do Estado de 
São Paulo, com base nos da-
dos de evolução da pande-
mia. 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 en-
cerramento das atividades às 
23 horas.

O mesmo expediente deve 
ser seguido por serviços 
como restaurantes e simi-
lares, salões de beleza, bar-
bearias, academias, clubes e 
espaços culturais como cine-
mas, teatros e museus. Todos 

devem obedecer aos proto-
colos setoriais de segurança 
sanitária previstos no Plano 
São Paulo.

Permanecem liberadas as 
celebrações individuais e co-
letivas em igrejas, templos e 
espaços religiosos, desde que 
seguidos rigorosamente to-
dos 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 setem-
bro 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 imuni-
zação 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 presen-
ciais da Educação Básica para 
o segundo semestre deste 
ano.
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Vino di Vita - 15 anos com o melhor sabor para sua vida.

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

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

COVID-19

Hoje será aplicada a 2ª dose das vacinas em Tietê
Divulgação

Até ontem, 22 de julho, Tietê já tinha aplicado
29.118 doses

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

Justiça determina que escolas 
permaneçam fechadas

EM TIETÊ

De acordo com a nota ofi-
cial da Prefeitura de Tietê, na 
quarta, 14 de julho, diante de 
uma ação movida pelo Sindi-
cato 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, rotinei-
ramente, nas escolas ou fazem 
parte do quadro, abrangendo 
os diretores, agentes de apoio 
administrativo escolar, agente 
de secretaria, orientadores pe-
dagógicos, psicopedagogas e 
supervisores, com o argumen-
to que tais funções são tam-
bém vulneráveis à contamina-
ção da covid-19.

Em respeito à decisão judi-
cial, as escolas municipais de 
Tietê permanecerão fechadas, 
com as atividades de retirada 
e entrega de materiais suspen-
sas pelo fato do impedimento 
gerado pela decisão judicial de 

haver funcionários municipais 
com a incumbência de atu-
ar nos ritos necessários para 
a manutenção do ensino em 
casa, como a distribuição e en-
trega de material impresso aos 
educandos que não possuem 
acesso à internet, livros e ma-
teriais complementares que 
colaboram com o aprendizado 
no ensino em casa.

A decisão da Justiça do 
Trabalho está sendo questio-
nada pela Prefeitura de Tietê.

Prefeito e secretários visitam 
Mandissununga e Garcia

VICINAIS

Parte da agenda do prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) na quin-
ta, 15 de julho, foi dedicada a 
vistoriar as obras das estradas 
rurais dos bairros Mandissu-
nunga e Garcia.

Acompanhado pelos secre-
tários municipais Luis Gonza-
ga Carniel (Serviços), Álvaro 
Floriam Gebraiel Bellaz (Obras 
e Planejamento), Nilson Ber-
tola (Segurança e Trânsito) e 
pelo presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Tietê José Carlos Pizol, o pre-
feito 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 es-
tratégicos 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 

construção de gabião e de ca-
cimbas, galerias de águas plu-
viais e uma nova camada de 
pedregulho. A segunda ação 
buscou alargar uma via e tra-
balhar a redução do fluxo de 
água por conta da construção 
de cacimbas, com a instalação 
na malha viária de material 
ecológico, oriundo da recicla-
gem de resíduos de constru-
ção, testado em outras estra-
das municipais íngremes. 

ILUMINAÇÃO - Em Tietê, 
a Secretaria Municipal de Ser-
viços, responsável pela gestão 
da iluminação pública do mu-
nicípio, informou que, durante 
o primeiro semestre deste ano, 
os atendimentos resultaram 
na substituição de 978 lâmpa-
das, 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 ilumi-
nação pública, através do site 
da Prefeitura ou pelo WhatsA-
pp (15)99782-34-87.

Cerquilho registra primeiro 
caso de recusa de vacina

APÓS DECRETO

O Ministério Público (MP) 
informou na quarta, 21 de 
julho, que foi registrado o 
primeiro caso de recusa de va-
cina contra a covid-19 em Cer-
quilho. No início do mês, a ci-
dade publicou um decreto que 
determina o envio de dados 
ao MP das pessoas que se re-
cusarem a receber a imuniza-
ção disponível no momento da 
aplicação e que são chamadas  
de “sommeliers” de vacina. 

Neste decreto, a Prefeitura 
informa que a pessoa será co-
municada do preenchimento 
do termo e, na recusa de assi-
nar o termo, o documento será 
endossado por duas testemu-
nhas. Depois, será encaminha-
do 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 

sugerido que a Prefeitura de 
Cerquilho publique um novo 
decreto municipal que trate do 
assunto, para que sejam inclu-
sas sanções para quem se re-
cusar a receber a vacina. Ainda 
segundo o MP, o decreto deve 
prever aplicação de multa civil 
ou impossibilidade de novo 
comparecimento para aplica-
ção de vacina por determinado 
período. 

O Comitê de Saúde Pública 
entende que a situação deve 
ser resolvida na esfera admi-
nistrativa, o que será feito pela 
Promotoria de Justiça de Cer-
quilho. A Prefeitura ainda não 
se pronunciou sobre o caso.

De acordo com a Prefeitura, 
a medida foi tomada conside-
rando o alto índice de pessoas 
que compareceram aos locais 
de vacinação e se recusaram 
a receber o imunizante dispo-
nibilizado no momento. O de-
creto diz, ainda, que a Guarda 
Civil Municipal (GCM) deverá 
apoiar a Secretaria Municipal 
de Saúde no cumprimento 
dessas regras. 

Divulgação
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Respeitando os protocolos de higiene e distanciamento social, a faculdade apresentou aos convidados as suas principais realizações

EM CERQUILHO

FAC promove o 1º Encontro de Parceiros

O 1º Encontro de Parceiros 
com a Faculdade Cerquilho 
(FAC) ocorreu na terça, 20 de 
julho, sob o comando da di-
retora-adjunta Ana Cláudia 
Monéia. Objetivo da ação,  que 
respeitou o plano de contin-
gência, definido pela Comissão 
Interna da FAC em consonân-
cia com o Plano São Paulo e Vi-
gilância Sanitária, apresentou  
aos representantes das em-
presas 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-gover-
namentais que entendem a im-
portância 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 de-
pendentes. “Importante frisar 
que tal parceria não gera custo 
ou obrigação alguma à empre-
sa ou à entidade, apenas tem 
o ganho de ter um desconto 
maior nas mensalidades”, re-
forçou Ana Monéia. 

Assim, a iniciativa fortale-
ceu a missão da FAC enquanto 
instituição que visa o desen-
volvimento da sociedade.

Fotos Anderson Ibata

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

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

HOMENAGEM

Queridos pais, é com todo orgulho que cabe em nossos 
corações que os felicitamos pelas Bodas de Ouro neste sába-
do, 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 prevale-
ceram 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 jun-
tos vocês ainda viverão!

Seus filhos e familiares

Fotos Acervo familiar

Iniciativa de receber os parceiros fortaleceu a 
missão da FAC enquanto instituição
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Conheça os direitos das mulheres, vítimas de violência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Fotos divulgação
Neste artigo, abordarei os 

direitos das mulheres e, para 
isso, convidei a dra. Agmar 
Adriana Soares Ramos, advo-
gada especialista em Direito 
das Mulheres, para comparti-
lhar sobre o assunto.

DRA. AGMAR ADRIANA 
SOARES RAMOS

É hora das mulheres des-
pertarem 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 ces-
sar as violências praticadas 
contra todas as mulheres no 
âmbito doméstico e familiar.

Primeiramente, precisa-
mos compreender que a vio-
lência doméstica é composta 
por três fases, ou seja, a vio-
lência 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 destrui-
ção de objetos da casa.

Atitude da vítima: sente-
-se responsável pelas explo-
sões do agressor e procura 
justificativas para o compor-
tamento violento dele (cansa-
ço, desemprego, alcoolismo, 
entre outros).

- 2ª FASE:  Explosão, mo-
mento da agressão:

Atitude do agressor: co-
mete agressões físicas e ver-
bais e apresenta comporta-
mento descontrolado. A cada 
novo ciclo, as agressões se 
tornam mais violentas.

Atitude da vítima: sente-
-se fragilizada, em choque. 
Acredita que não tem contro-
le da situação.

- 3ª FASE:  Lua de mel, 

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: acre-
dita na mudança de compor-
tamento 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 desper-
tar e criar forças para rom-
per o ciclo da violência.

Conheça algumas atitu-
des que podem caracterizar 
violências contra a mulher. 
São elas, entre outras:

1 - VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA

Humilhações, ridiculari-
zação, ameaças, vigilância 
constante, exploração e limi-
tação do direito de ir e vir, 
perseguição, constrangimen-
to, manipulação, isolamento, 
insulto, chantagem e viola-
ção da intimidade.

2 - VIOLÊNCIA SEXUAL
Sexo forçado, sexo for-

çado com outras pessoas, 
sexo em troca de dinheiro ou 
bens, obrigar a ver pornogra-
fia, impedir o uso de método 
contraceptivo, forçar uma 
gravidez ou forçar um abor-
to.

3 - VIOLÊNCIA MORAL
Xingamentos, injúrias, ca-

lúnias e difamações.
4 - VIOLÊNCIA FÍSICA
Tapas, socos, chutes, 

apertar o pescoço, agressões 
com armas ou outros obje-
tos, queimaduras, amarrar, 

torturar e feminicídio. 
5 - VIOLÊNCIA PATRIMO-
NIAL (retenção, subtração, 
destruição parcial ou total)

Quebrar celulares e ob-
jetos pessoais, rasgar fotos, 
quebrar móveis, rasgar rou-
pas, estragar objetos de tra-
balho, impedir acesso dos 
documentos pessoais e apro-
priação de valores, de direi-
tos 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 co-
mentários 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 reali-
dade, 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 proteti-
va a seu favor, conforme de-
cidiu a 6ª Turma, cabendo ao 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) arcar com a sub-
sistência da mulher que tiver 
de se afastar do trabalho de-
vido à violência doméstica.

O entendimento é que os 
primeiros 15 dias de afas-
tamento deverão ser pagos 
pelo empregador, e os de-
mais pelo INSS. Portanto, 
será devido o benefício de 
auxílio por incapacidade 
temporária à mulher afasta-
da do seu ambiente de traba-
lho decorrente de violência 
doméstica, pois esta situação 
ofende sua integridade física 
ou psicológica. Desse modo, 
é equiparável à doença inca-
pacitante.

A Lei 13.871/2019 al-
terou a Lei Maria da Penha 
(11.340/2006), a fim de res-
ponsabilizar o agressor a 
ressarcir financeiramente a 
mulher, vítima de violência 
doméstica, bem como as des-
pesas 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 divul-
gar/compartilhar fotos e/ou 
vídeos íntimos, envolvendo a 
mulher, em redes sociais ou 
qualquer outro meio;

n  Aquelas que determi-
nam a  restituição de bens in-
devidamente subtraídos pelo 
agressor;

n Aquelas que suspendem 
os poderes das procurações 
conferidas pela vítima ao 
agressor;

n Aquelas que proíbem, 
temporariamente, a celebra-
ção de contratos de compra, 
venda e locação de bens em 
comum;

n Aquelas que suspendem 
a  posse ou restrição do por-
te 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, ouvi-
da a equipe de atendimento 
multidisciplinar ou serviço 
similar;

n Aquelas que determi-
nam a  prestação de alimen-
tos provisionais ou provisó-
rios.

n Aquelas que proíbem  
determinadas condutas, en-
tre as quais:

I - aproximação da ofendi-
da, de seus familiares e das 
testemunhas, fixando o limi-
te 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 de-
terminados lugares de modo 
a preservar a integridade físi-
ca e psicológica da ofendida.

Em caso de dúvidas, con-
sulte sempre um(a) advoga-
do(a) da sua confiança, espe-
cialista na área.

Agmar Adriana Soares Ramos (OAB/
SP 194.289), advogada, psicopedagoga 
e especialista em Direito de Família e 
Sucessões e em Direito das Mulheres

Geruza Flávia dos Santos 
(OAB/SP 266.012), advogada 

especialista em Direito
Previdenciário e Trabalhista
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ANIVERSARIANTES

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

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

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

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

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

ANIVERSARIANTES

Rafael Landucci e Vitor Barros dizem “sim”
CASAMENTO

Domingo, 18 de julho, foi o dia escolhido pelo decorador Ra-
fael Landucci e pelo engenheiro civil Vitor Teixeira de Barros para 
oficializarem a união matrimonial. 

A cerimônia e o almoço restritos à família dos noivos ocorre-
ram 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 len-

tes do fotógrafo Bruno Cruz, tendo Gabriel Pescantini como ví-
deo maker.

Fotos Bruno Cruz
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BODAS

Pinóquio e Maria

Erico e Simone

André e Deise

Paula e Diego

Tião Bete e Jane

Fabiana e Raphael

Neise e Lourenço

Tatiana e Adinilson

Dito e Fátima

Cecília e Sérgio

Fred e Valdete

Marcos e Samantha

Wado e Ana Maria

Ana e Carlos

Cypriano e Rosa

Luis e Teresa

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 fa-
mília. O jornal Nossa Folha parabeniza o casal 
pelas Bodas de Diamante!

Em Cerquilho, Erico Gaiotto Marceri e Simo-
ne 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, André Camargo Assumpção e Dei-
se Puttinati Camargo Assumpção celebrarão 24 
anos de amor e lealdade na segunda, 26 de ju-
lho, e receberão o carinho dos filhos Lara e Léo. 

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

Em Tietê, Paula Lavoranti e Diego Millas cele-
brarão dois ano de amor e lealdade na terça, 27 
de julho, e receberão o carinho da família.

Os amigos do jornal Nossa Folha parabeni-
zam o casal pela comemoração das Bodas de  
Topázio Azul!

Em Tietê, Tião Bete e Jane Lavorenti Bete 
brindaram 35 anos de união matrimonial na se-
gunda, 19 de julho, ao lado da filha Marina e do 
genro João Paulo Brunheroto Bet.

Recebam do jornal Nossa Folha as felicita-
ções pelas Bodas de Safira!

Em Tietê, Fabiana Pareschi e Raphael Con-
sorte brindarão 12 anos de união matrimonial 
neste sábado, 24 de julho, ao lado da filha Anto-
nella e familiares. 

Recebam do jornal Nossa Folha as felicita-
ções pelas Bodas de Opala!

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 felicita-
ções pelas Bodas de Madrepérola!

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

Em Tietê, Maria Cecília Amaral e Sérgio Ga-
briel 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 Tietê, Fred Neves e Valdete Zanin Neves 
festejarão 46 anos de casados na segunda, 26 
de julho, na companhia das filhas Sheila e Rafa-
ela, dos netos Breno e Manuela e família.

O Nossa Folha cumprimenta o casal pelas 
Bodas de Tanzanita!

Em Tietê, Marcos Pereira e Samantha Cazet-
to Marcom Pereira festejarão 21 anos de casa-
dos 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 Tietê, Wado Sandei e Ana Maria Torre-
zan Sandei comemorarão 33 anos de matrimô-
nio nesta sexta, 23 de julho, com os filhos Wado 
Junior e Pedro e familiares. 

Seguem do jornal Nossa Folha os cumpri-
mentos pelas Bodas de Quartzo Fumê!

Em Cerquilho, Ana Maria Costa e Silva e Car-
los 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 cumpri-
mentos pelas Bodas de Verdelita!

Em Tietê, Cypriano Prestes de Camargo e 
Rosa Maria Persone Prestes de Camargo come-
morarão 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!

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 cumpri-
mentos pelas Bodas de Prasiolita!
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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 nascimen-
to, foi batizado na igreja ma-
triz São José, em Cerquilho, 
pelo padre Pedro Gravina, ten-
do como padrinhos Ernesto de 
Nadai e senhora.

Em 31 de maio de 1939, 
recebeu a primeira comunhão 
das mãos do padre redentoris-
ta Antônio Macedo. Um tempo 
depois, em 16 de fevereiro de 
1940, foi crismado por Dom 
José Carlos de Aguirre. Con-
cluído o curso primário, se-
guiu 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, Monse-
nhor Francisco Antônio Cân-
gro.

Após os exames de sele-
ção, em 3 de março de 1943, 
acabou admitido no Seminário 
Menor “São Carlos Borromeu”, 
de Sorocaba, cujo reitor era o 
cônego Luís Castanho de Al-
meida. Já no 4º ano ginasial, 
em 29 de junho 1946, Dom 
José Carlos de Aguirre entre-
gou-lhe a batina.

Três anos mais tarde, em 
1949, terminou os estudos no 
Seminário Menor de Sorocaba, 
sendo o reitor o tieteense cô-
nego Antônio Pedro Misiara. 
Em 1950, passou para o Semi-
nário Maior Imaculada Concei-
ção do Ipiranga, em São Paulo, 
onde cursou Filosofia e Teolo-
gia. Em fevereiro de 1953, ini-
ciou 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 bis-
po conferiu-lhe as ordens me-
nores de Ostiarato e Leitorato 
e, em 13 de fevereiro de 1954, 
as ordens do Exorcitato e Aco-
litato. As ordens maiores do 
Subdiaconato e Diaconato fo-
ram-lhe conferidas, em 12 e 19 
de fevereiro de 1956, por Dom 
Vicente Marchetti Zioni.

Recebeu também a orde-
nação sacerdotal, em 2 de 
dezembro de 1956, em Cer-
quilho, juntamente do colega 
Alcides Luvizotto, sendo o bis-
po ordenante Dom José Carlos 
de Aguirre e padrinho, o cône-
go Sérvulo de Madureira.

Em 8 de dezembro de 1956, 
Dia da Imaculada Conceição, 
rezou sua primeira missa so-
lene na matriz São Roque, de 
Boituva, onde seus pais resi-
diam. Ordenado sacerdote, 

foi designado por Dom José 
Carlos de Aguirre ministro de 
disciplina do Seminário Menor 
São Carlos Borromeu, de Soro-
caba, onde também foi profes-
sor em 1957 e 1958.

Trabalhou na diocese como 
diretor da Obra das Vocações 
Sacerdotais, sendo ao mesmo 

tempo secretário de Dom Al-
mir 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 

O religioso assumiu a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Tietê, em 29 de abril do ano de 2001, e lá permaneceu até sua morte

Conheça quem foi o cônego Emílio Grando

Cônego Emílio Grando morreu, em 
27 de setembro de 2013, aos 84 anos

Acervo Nossa Folha
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Perfil entrevista 
Matheus Forlevize
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BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

edição traz uma mulher ines-
quecível que viveu no municí-
pio de Cerquilho. 

Helena Martim Pilon nas-
ceu, 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 Gui-
dolin. 

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 famí-
lia 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 tra-
balho, 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, projetan-
do a família Pilon a inúmeros 
sucessos nos negócios. 

Religiosa e caridosa, tam-
bém teve toda sua vida volta-
da às famílias menos favore-
cidas do município. 

No período entre 1965 
e 1969 em que a cidade de 
Cerquilho tinha como pre-
feito, 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 ci-
dade, na época.

Vale registrar que Helena 
Martim Pilon faleceu, em 20 
de agosto do ano de 1993, em 

Acervo Deraldo Rodrigues

Matheus Forlevize Damião nasceu, em 20 de outubro de 1997, 
na cidade de Tietê, da união de Vera Forlevize e Aguinaldo Palpa-
ni. 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 espor-
tes, 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 afir-
mar 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 me-
todologias 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 oportuni-

dades 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 ve-

zes, acabo sendo muito teimoso.
Qualidade? Ter paciência e procurar entender o lado das pes-

soas.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Ficar com a família e praticar os mais variados espor-

tes.
Qual o livro de cabeceira? Guardiola Confidencial, de Martí 

Perarnau.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Difícil me ima-

ginar 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 tra-

balho 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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Por Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e educador

As surpresas da vida

Em um acampamento das 
férias de verão, os treinado-
res de uma equipe de futebol 
usavam camisetas com uma 
mensagem para os atletas: “Es-
colha a cada dia: a dor da dis-
ciplina ou do remorso”. Na ver-
dade, 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 na-
queles que fracassam em sua 
preparação e vivem o “remor-
so” de forma intensa. 

No dicionário encontra-
mos uma definição para ele: 
“um desgosto ou aversão inte-
ligente e emocional por atos e 
comportamentos pessoais pas-
sados”. Muitas vezes tem sido 
difícil avaliar nossas decisões 

de anos atrás, através da sua 
“lente” e, ainda por cima, “car-
regar” o peso do “fracasso”. O 
Salmista tinha a mesma sensa-
ção, depois de experimentá-lo 
quando disse: “Muito sofri-
mento terá de curtir o ímpio, 
mas o que confia no Senhor, a 
misericórdia o assistirá” (Sal-
mo 32:10).  Assim, descobriu 
que as decisões orientadas e 
dirigidas por Deus, jamais se-
rão marcadas por esse senti-
mento terrível. 

Diante dessa realidade, ja-
mais podemos dizer que as 
circunstâncias da vida são más 
ou boas! Como por exemplo, 
quando tomamos a decisão de 
viajar, nosso veículo tem pro-
blema na partida para as fé-
rias. Imediatamente, levamos 
o automóvel para o mecânico 
e ouvimos dele a seguinte afir-
mação: “(...) foi bom não ter sa-
ído na estrada. Ele poderia ter 
incendiado!” Há os transtornos 
e atrasos, mas percebemos o 

cuidado divino para conosco. 
Depois de uma vida dedica-

da aos familiares, a filha caçu-
la tem interesses profissionais 
diferentes do planejado pelos 
pais. Os planos seriam que 
fosse uma engenheira, mas op-
tou por medicina. Há um sen-
timento de frustração por sua 
escolha, mas ela se destaca na 
universidade. Ademais, rece-
be 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 to-
das as situações. Seus misté-
rios nem sempre mostram os 
Seus segredos. Muitas vezes, 
os nossos caminhos sofrem 
alterações por desvios impos-
síveis 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 “ga-
nhos”, nós carecemos da con-
fiança 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 fei-
to 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, mes-
tre em Letras, professor e 
educador. E-mail: jcprestese-
du@hotmail.com - Twitter: @
teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

ESPAÇO ABERTO

Piracicaba. 
Hoje seu nome é empres-

tado à Escola Municipal de 

Educação Infantil (Emei), ins-
talada no bairro São Francis-
co, em Cerquilho.

Santíssima Trindade de Tietê 
e, em junho de 1978, acabou 
nomeado cônego por Dom 
José Melhado Campos, que 
era bispo diocesano de Soro-
caba, tendo sido investido em 
15 de agosto, em Porto Feliz, 
durante as comemorações do 
250º aniversário da Paróquia 
de Nossa Senhora Mãe dos Ho-
mens daquela cidade.

Em 29 de abril de 2001, 
assumiu a Paróquia Nossa Se-
nhora 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 insufici-
ência respiratória e leucemia. 
Naquela data, o seu corpo foi 
velado na igreja matriz da Pa-
róquia Nossa Senhora Apare-
cida, no Paraíso, em Tietê, e 
sepultado no Cemitério Antigo 
de Cerquilho.

Registra-se que o religioso 
foi um dos primeiros colabo-
radores do Nossa Folha e teve 
uma vida dedicada ao sacerdó-
cio e à Palavra de Deus.
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Alfredo é diplomado delegado federal parlamentar
EM TIETÊ

Por meio do Confep, seu papel será o de auxiliar no combate à pedofilia, no tráfico de entorpecentes e em ações anticorrupção 

O presidente da Câmara Municipal de Tietê, Alfre-
do 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 Po-
der 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. Alber-
to 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 re-
gião 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 Ci-
rineu, assim como o prefeito Vlamir Sandei (PSDB), o 
capitão da Polícia Militar, Rafael Pascoal Turri, e o con-
selheiro tutelar João Ivair de Oliveira Silva.

Na avaliação do vereador, esta nomeação fortalece a 
sociedade e, também, a Câmara  de Tietê, ampliando a 
representatividade do Poder Legislativo.

Vale ressaltar que o papel do delegado federal parla-
mentar é o de auxiliar no combate à pedofilia, no tráfico 
de entorpecentes e em ações anticorrupção.

Fotos Sidnei Paladini

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

Comandante da GCM, Wagner Scorsatto; comandante da PM, sargento Rodrigo Gonçalves; delegado de Tietê, 
Wesley Almeida Cirineu; presidente da Câmara, Alfredo Melaré Neto (PL); prefeito Vlamir Sandei (PSDB); presidente 
nacional do Confep, dr. Alberto Tineu Júnior; delegado federal da Regional de São Paulo e comendador do Ministério 
da Justiça, dr. Sérgio Roberto Betero; capitão da Polícia Militar, Rafael Pascoal Turri; delegado-adjunto da região de 

Itu, Ocimar Scopel; e o conselheiro tutelar João Ivair de Oliveira Silva

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


