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EM TIETÊOCORRÊNCIAS

VICE-GOVERNADOR

EM CERQUILHO

A Câmara de Tietê apro-
vou um Projeto de Lei (PL), do 
Poder Executivo, que autoriza 
crédito suplementar de R$7,5 
milhões. Deste valor, a Prefei-
tura destinará R$2,5 milhões 
para a compra de terreno para 
construção de 100 casas po-
pulares e, outros R$5 milhões, 
para aquisição de materiais 
destinados ao sistema público 
de Educação, como equipa-
mentos de informática, pro-
jetores e televisores.                        
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Em Tietê, na tarde da quin-
ta, 16 de setembro, uma equi-
pe de policiais militares foi 
solicitada, via Copom, para 
atendimento de ocorrência de 
apoio à parturiente. No local, 
a gestante, de nome Maria, en-
contrava-se sem condições de 
se locomover e já em trabalho 
de parto.

Com auxílio da PM e do 
Corpo de Bombeiros, Myrian 
Gabriele veio ao mundo, na re-
sidência da sua avó.                         
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A Assessoria de Comuni-
cação do vice-governador do 
Estado de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), anunciou que 
ele estará, em Tietê, hoje, 24 de 
setembro, a partir das 16h30, 
para a assinatura do convênio 
do programa “Rotas Rurais”, 
para o anúncio da nova unida-
de do Poupatempo, para libe-
ração de obras de infraestrutu-
ra urbana, assim como para a 
entrega do “Cesta Verde”.
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A Câmara de Cerquilho ar-
quivou a denúncia contra o ve-
reador Fulvio Cuba do Amaral 
(PSDB), em sessão realizada na 
segunda, 20 de setembro. Se-
gundo constava, o parlamen-
tar era suspeito de assediar 
uma adolescente de 17 anos 
durante o trabalho.

Na época, a vítima revelou 
que o vereador tentou beijá-
-la e chegou a oferecer R$500 
para que a mesma tivesse rela-
ções com ele.                           
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Na parte recreativa, pelo formato drive-thru, hoje, sábado e domingo, dias 
24, 25 e 26 de setembro, haverá venda de combos

SÃO BENEDITO

Missa carreata 
ocorre domingo

RELIGIOSIDADE - Em Tietê, 
há 153 anos é costume cele-
brar São Benedito sempre no 
último domingo de setembro. 
Nesta data, as tradições que 
norteiam a memória do santo 

pertencem ao calendário reli-
gioso e cultural da cidade. 

Diferentemente neste ano, 
devido à covid-19, adaptações 
foram realizadas para que 
a programação pudesse ser 

mantida. Por isso, neste do-
mingo, 26 de setembro, às 7 
horas, haverá missa carreata 
com o andor de São Benedito e 
a Relíquia pelas ruas de Tietê.
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Há 153 anos, São Benedito é celebrado no último domingo de setembro
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Bicadinhas da semana 

Retirar os excessos!

PARA ENCERRAR

A vida humana é uma constante experiência de travessia. 
Concorda? Nela, todos nós estamos em fugas contínuas, em pro-
cessos de deslocamentos intermináveis, porque, enquanto esti-
vermos vivos, seremos convidados para o movimento que nos 
proporciona alguma superação de estágios, condições e atitudes. 

Na verdade, este início do texto serve para mostrar que o ser 
humano se encontra em constante evolução, pois, passe o tempo 
que for, ele nunca estará 100% completo. Ou seja, isso mostra 
que a morte nos surpreenderá e, ainda, estaremos em processo 
de feitura.

Ocorre que nascemos indivíduos, mas a condição de pessoa 
é um lugar a ser alcançado, ou seja, ser pessoa consiste em “dis-
por de si e dispor-se aos outros”. Mas nisso há um perigo!  Ao se 
dispor em excesso aos outros, você pode acabar por se perder de 
si mesmo. 

Há que se ter cuidado, há que se ter cautela! Toda relação que 
priva o ser humano de sua disposição de si caracteriza-se como 
algo que pode causar um mal-estar psicológico, ou seja, que lhe 
retira da centralidade das suas próprias decisões. Sabemos que 
há muitos exemplos nesse sentido! 

Contudo, é necessário refletir que, qualquer forma de relação 
humana corre o risco de se transformar em roubo, em perda de 
identidade, basta que as partes se percam dos seus referenciais 
e se ausentem de si mesmas. Por isso que as pessoas precisam 
sempre trabalhar a questão da realidade, pois é ela quem estabe-
lece pontes e gera entendimento e superação.

Desse modo, a vida ensina que temos que valorizar as rela-
ções que nos permitem o crescimento e a superação de nossos 
limites, sendo capazes de estabelecer pontes que nos permitem 
travessias. Por outro lado, é preciso aprender dizer não àquelas 
relações que nos paralisam e nos fazem retroceder. Um bom ca-
minho a seguir é ter consciência dos fatos e deixar Deus ganhar 
espaço em nós. 

Dos relacionamentos que já teve, quais foram as ocasiões em 
que verdadeiramente você foi modificado para melhor? Será que 
você é lembrança doída na vida de alguém? Será que já construiu 
cativeiros ou será que já viveu em algum? Sejam quais forem as 
respostas, não tenha medo delas. Perguntar-se é uma maneira 
interessante de se descobrir como pessoa, pois as perguntas são 
pontes que nos favorecem travessias.

Na verdade, o que falta, muitas vezes, para nós podermos 
resolver os nossos problemas é a simplicidade em enxergá-los. 
Não permitir que os nossos excessos venham obscurecer nossa 
visão ou, até mesmo, de nos impedir de encaminhar uma solução 
para aquilo que nos faz sofrer. Isso é ter fé! É a gente acreditar 
que Deus está do nosso lado no momento da nossa luta, no mo-
mento da nossa dor e que, portanto, a gente tem o direito de ser 
simples.

Quem traz no coração a certeza de que Deus é por ele, tem 
mais facilidade de adentrar nesse território da simplicidade, 
porque não se sente sozinho sendo simples. Por isso, lembre-se 
sempre: onde houver um ser humano realizado, nele Deus estará 
revelado. Afinal, Deus é simples!

“Vai ficar aí parado e se conformar com o que tem ou vai à 
luta buscar aquilo que almeja? Se não está contente onde está, 
há dois caminhos: arriscar em busca do novo ou aceitar a insa-
tisfação. E aí? Vai para onde?” - autor desconhecido.

DESVIO DE ROTA Os fofoqueiros de plantão estão na dúvida 
se Talão Madeira, considerado o eterno goleiro reserva do Aesc, 
não sabe ativar o GPS ou está atrapalhado das ideias. Esta cons-
tatação se deu depois que, no sábado, 18 de setembro, ele errou 
a rota para seguir até o Armazém Tezoto. A desculpa da falha, 
segundo Talão, foi que ele pensou que iria trabalhar. Por isso, se-
guiu até o trevo de Rafard. O pior de tudo e o que rendeu muitas 
risadas dos amigos é que, com esse desvio de rota, o digníssimo 
delegado precisou pagar pedágio na ida e na volta. Agora a per-
gunta que não quer calar é: este lapso de memória seria paixão 
ou preocupação?

MINUTO DE FAMA Quem se lembra do “Baixinho da Kaiser”, 
que por mais de 20 anos tornou-se figura carimbada na cultura 
popular brasileira? De acordo com as más línguas, em Tietê, há 
uma versão dele. A identidade revelada mostra que é Marcos Pan-
tojo. Tudo por conta do traje diário, o estilo de andar e o copo 
sempre na mão. Quem concorda, levanta a mão?

CELEBRIDADE OU FOFOQUEIRO? As borboletas do jardim 
espalharam por aí que os amigos disseram que Thiago Vicentin 
(Palerma) foi comparado com o humorista Santos, do Programa 
do Ratinho, por conta dos seus comentários curiosos e, às vezes, 
por suas “pérolas”. Agora, só falta criar um quadro no programa 
“Abrindo Jogo” para ele passar trote telefônico nas pessoas. Será 
que Palerma iria gostar?

SOGRA E ASSESSORA Os fofoqueiros de plantão descobri-
ram que Gilsão Paeh passou a semana preocupado por conta do 
que seria divulgado sobre ele no jornal Nossa Folha. De acordo 
com informações que circulam pela city, nesta semana, Gilsão 
Paeh pediu para a sogra Elisa Maimone Pasin gravar um áudio e 
falar que não prepara as marmitas do genro. Só que esta estraté-
gia não funcionou, já que César Guitte (Nossa Folha) descobriu 
que Gilsão pagou cinco coxinhas do Salgados Paludeto por esse 
áudio “duvidoso”. O que diz o “acusado”?

VERÃO As más línguas contaram que Olga Camargo (Tito) já 
está em ritmo de Verão. Nem bem chegou a Primavera e Tito faz 
questão de lembrar que o Verão está perto e, com ele, sombra e 
cerveja gelada em Santos. Quem mais está assim?

AMIGA DE TODOS As borboletas do jardim destacam que 
Silvia Maria de Almeida, filha do saudoso desembargador Can-
tidiano Garcia de Almeida, sempre é gentil ao se lembrar dos 
amigos de Tietê e faz questão de telefonar para eles sempre que 
pode. É uma querida mesmo!

FELIZ  DA VIDA Os fofoqueiros de plantão disseram que Ri-
cardo “Bial” Pupato ficou todo alegre depois que o amigo Celso 
Biscaro (Ki-Esfirra)  preparou e enviou deliciosas esfirras, sabor 
“Romeu & Julieta”, para o pessoal na redação do jornal Nossa 
Folha. Detalhe: na goiabada, Ricardo ajudou!

REFLEXÃO Os fofoqueiros de plantão comentaram que César 
“Boninho” Guitte (Nossa Folha) soltou, nesta semana, a seguinte 
reflexão: “Se for, acho que é”. De acordo com as más línguas, nem 
Freud explica a profundidade deste pensamento.

MARAJÁ DE TIETÊ As más línguas afirmaram que Bene (ex-
-Volks) disse que todo mundo merece ter uma sexta-feira de ma-
rajá, totalmente livre para repousar. Bene tem a dele! E você, tem 
a sua?

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

LIVE 1 Hoje, 24 de setem-
bro, às 20 horas, pelo perfil 
@damanarodrigues no Insta-
gram, a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, fará uma 
live com o corretor de seguros, 
produtor cultural e músico Ra-
fael Wrobleski Lizier. Entre os 
fatos que marcaram sua vida, 
o entrevistado contará sobre 
suas experiências profissio-
nais e artísticas, além da vida 
junto da família e dos amigos.

 
BAZAR A Associação Vo-

luntários Anônimos de Cer-
quilho (Avac) realiza neste 
sábado, 25 de setembro, das 
8h30 às 12h30, o Bazar Solidá-
rio em prol dos animais. Esta-
rão à venda roupas e calçados 
(adulto e infantil) a partir de 
R$3 cada peça. Valor arreca-
dado será direcionado para as 
castrações de cães e gatos de 
famílias carentes. O endereço 
é rua São José, 1.795, no bairro 
Nova Cerquilho.

LIVE 2 Na segunda, 27 de 
setembro, às 20 horas, a cer-
quilhense formada em Comér-
cio Exterior Marília Clemente 
será entrevistada ao vivo pela 
jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, no perfil @damana-
rodrigues no Instagram. Neste 
bate-papo, a entrevistada fa-
lará sobre a oportunidade de 
deixar Cerquilho para fazer in-
tercâmbio nos Estados Unidos 
e trabalhar como au pair, além 
de reviver fatos da sua vida.

CONVITE A Prefeitura de 
Jumirim promove na próxima 
terça, 28 de setembro, às 14 
horas, no Paço Municipal au-
diência pública de avaliação de 
cumprimento de metas fiscais 
relativas ao 2º quadrimestre 
de 2021. Podem participar en-
tidades civis organizadas e a 
população em geral.

LIVE 3 O professor titular 
da Unicamp e membro da Aca-
demia Brasileira de Ciências e 
da Força-Tarefa da Unicamp 
no combate à covid-19, Luiz 
Carlos Dias, chega para uma 

live com a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, na quar-
ta, 29 de setembro, às 20 ho-
ras, no @damanarodrigues no 
Instagram. Na oportunidade, 
dentro do tema “Vacinação no 
Brasil”, serão abordados temas 
como: doses de reforço para 
idosos, novas variantes, imu-
nização em crianças e adoles-
centes, entre outros.

CURSO O Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Tietê, 
presidido por José Carlos Pi-
zol, promove cursos gratuitos 
em “Ética nas relações pesso-
ais e de trabalho”, em parceria 
com a Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado de São 
Paulo (Faesp) e com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural (Senar). Referida capaci-
tação terá material didático e 
entrega de certificados, além 
de café e almoço. Idade míni-
ma é de 16 anos. As inscrições 
ocorrerão até quarta, 29 de se-
tembro, e deverão ser feitas na 
Praça J. A. Corrêa, 45,  Centro, 
ou pelos telefones (15)3282-
1435 e (15)99840-7736 (What-
sApp) .

OPORTUNIDADE A Pre-
feitura de Jumirim abriu ins-
crições para Processo Seletivo 
para contratação de estagiá-
rios para Enfermagem, Técni-
co em Administração, Pedago-
gia, Gestão Pública, Educação 
Física, Administração e Direi-
to, além de alunos dos Ensinos 
Médio e Técnico. As inscrições 
deverão ser realizadas, gra-
tuitamente, até quinta, 30 de 
setembro, através do site ju-
mirim.sp.gov.br. A prova será 
aplicada, em 5 de outubro, às 
14 horas, na Emeb “Governa-
dor Mário Covas Júnior”.

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

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE

SÁBADO: 25 de setembro
NOVENA DE SÃO BENEDITO: às 15 horas.
SANTA TERESINHA: às 16 e às 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO BENEDITO (TRÍDUO): às 19h30.

DOMINGO: 26 de setembro
SÃO BENEDITO (153ª FESTA): às 7 horas.
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE:  às 19h30.

PARÓQUIA 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.



Em Tietê, na tarde da quin-
ta, 16 de setembro, uma equi-
pe de policiais militares foi  
solicitada, via Copom, para 
atendimento de ocorrência de 
apoio à parturiente. No local, 
a gestante, de nome Maria, en-
contrava-se sem condições de 
se locomover e já em trabalho 
de parto.

Imediatamente, a PM pres-
tou apoio e solicitou o auxílio 
do Corpo de Bombeiros. Com 
a ajuda dos policiais, a peque-
na Myrian Gabriele veio ao 
mundo, na residência da sua 
avó. Após o nascimento, a PM 
prestou apoio à mãe e à crian-
ça até a Maternidade, onde 
a pequena Myrian e sua mãe 
Maria ficaram sob os cuidados 
médicos.

CONDENADO - Em Cer-
quilho, no sábado, 11 de se-
tembro, em patrulhamento, a 
PM avistou um indivíduo em 
atitude suspeita. Este, por sua 
vez, ao ver a viatura, tentou 
se esconder. Neste momento, 
houve a abordagem e, ao veri-
ficar junto ao sistema da PM, 
os policiais constataram que 
o indivíduo era procurado e, 
assim, precisou ser encami-
nhado à Delegacia de Tatuí, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

ACIDENTE -  Um homem 
de 54 anos, morador em Cer-
quilho, viveu horas de terror 
nas mãos de uma quadrilha, 
por volta das três da tarde, de 
quinta, 16 de setembro, quan-
do a vítima estava parada no 
acostamento da estrada muni-
cipal Alfredo Sebastiani, senti-

do Boituva-Cerquilho.
Segundo ocorrência, os cri-

minosos fizeram vários dispa-
ros para intimidá-lo, já que o 
motorista ficou cerca de duas 
horas preso no porta-malas 
do próprio veículo após levar 
socos, tapas e chutes. Durante 
toda a ação criminosa, o ho-
mem sofreu ameaças para que 
transferisse dinheiro por meio 
de Pix.

De acordo com o depoi-
mento, em dado momento, a 
vítima foi retirada do porta-
-malas e agredida novamente 
até fazer um Pix no valor de 
R$1.790. Além disso, a vítima 
também teve de revelar as se-
nhas dos cartões de crédito, 
que havia escondido na capa 
de um celular e foram encon-
tradas pelos criminosos.

Depois de toda a violência, 
o carro foi abandonado no 
bairro Quilombo, nas proximi-
dades da Usina Santa Rosa, em 
Boituva, com a vítima trancada 
no porta-malas.

A quadrilha levou a bateria 
do carro, o macaco, dois celu-
lares com carregadores e to-
dos os documentos da vítima.

TRÁFICO - Em Cerquilho, 
na sexta, 17 de setembro, de-
nuncia anônima informou que 
um indivíduo estaria pratican-
do tráfico de entorpecente e 
escondia a droga debaixo de 
uma árvore na calçada em 
frente à sua casa.

Ao averiguar os fatos, a 
equipe da PM teve a confirma-
ção da denúncia, além de iden-
tificar o individuo que fazia a 
referida venda. Ao ser feita a 

abordagem junto ao suspeito, 
o mesmo confessou a prática 
do crime. Conduzido ao plan-
tão policial, ele permaneceu à 
disposição da Justiça 

ACIDENTE - No domingo, 
20 de setembro, por volta das 
19h30, um acidente de moto, 
em Laranjal Paulista, tirou a 
vida do PM, José Valêncio, de 
41 anos.

A fatalidade ocorreu du-
rante o trajeto do PM, que resi-
dia em Cesário Lange para seu 
local de trabalho, em Laranjal 
Paulista, no trevo de ligação da 
estrada SP-176, com a Mare-
chal Rondon, próximo ao dis-
trito de Maristela.

O policial pilotava uma 
moto Honda/CB 250F Twister, 
quando se chocou contra uma 

caçamba. A vítima chegou a 
ser socorrida pelo Resgate do 
Corpo de Bombeiros e levada 
ao Pronto Socorro de Laranjal 
Paulista, porém, as tentativas 
de manter o PM com vida fo-
ram frustradas. Considerado 
policial do mês de setembro, 
em Laranjal Paulista, José Va-
lêncio era casado e deixou es-
posa e quatro filhos.
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Com auxílio do Corpo de Bombeiros, mãe e criança foram encaminhadas para a Santa Casa de Tietê para receber os cuidados médicos necessários

Polícia Militar atende mulher em trabalho de parto

Câmara Municipal aprova crédito suplementar de R$7,5 milhões

OCORRÊNCIAS

HABITAÇÃO E EDUCAÇÃO

Divulgação PMT

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

Policiais militares foram solicitados, via Copom, para 
atendimento de ocorrência de apoio à parturiente

 A Câmara Municipal de 
Tietê recebeu, em 10 de se-
tembro, um Projeto de Lei 
(PL), do Poder Executivo, de 
crédito suplementar de cerca 
de R$7,5 milhões. Com base 
nesse projeto, segundo le-
vantamento do Observatório 
da Câmara, deste valor total, 
a Prefeitura destinará R$2,5 
milhões para a compra de ter-
reno para construção de 100 
casas populares e os outros 
R$5 milhões para aquisição 
de materiais destinados ao 
sistema público de Educação, 
como equipamentos de infor-
mática, projetores e televiso-
res, além da reestruturação 
das unidades.

“Como o Poder Executivo 
pediu pressa na análise do 
PL, houve um debate dentro 
da Câmara Municipal sobre 
a possibilidade de se convo-
car uma sessão extraordiná-

ria para votação do referido 
crédito suplementar, já na se-
mana passada. No entanto, a 
ideia foi abandonada por fal-
ta de consenso entre os vere-
adores, dada a magnitude da 
verba suplementar”, revelou 
o Observatório da Câmara.

Porém, nesta semana, a 
sessão, finalmente, ocorreu 
e houve a aprovação do PL 
para a suplementação do cré-
dito. Durante os debates em 
plenário, o vereador Adriano 
Aronchi (PSDB) se mostrou 
insatisfeito com a forma de 
condução do assunto, princi-
palmente, pelo local escolhi-
do pela Prefeitura para cons-
trução das casas ser próximo 
ao Santa Maria. 

Na ocasião, o mesmo vere-
ador também ressaltou que, 
antes de gastar R$5 milhões 
com equipamentos para mo-
dernização das escolas, a 

Prefeitura deveria investir 
em reformas e melhorias dos 
prédios públicos, que deman-
dam reparos estruturais.

Já o vereador João Mar-
telini (PMDB) discordou dos 
argumentos de Aronchi. De 
acordo com Martelini, ainda 
não há decisão sobre a loca-
lização do terreno para as 
casas populares, então não é 
possível afirmar-se que essas 
casas serão construídas na 
região do bairro Santa Maria. 
O vereador também afirmou 
que, nos termos do convênio 
assinado pelo Executivo jun-
to ao CDHU, cabe ao municí-
pio fornecer o terreno para 
alocação das casas, assim é 
necessária a liberação do di-
nheiro para a compra do es-
paço.

O vereador Junior Rego-
nha (MDB) também fez uso 
da palavra para esclarecer 

que o crédito de R$7,5 mi-
lhões já está no orçamento da 
Prefeitura e, desta forma, a 
autorização do Poder Legisla-
tivo para sua suplementação 
é mera formalidade. Regonha 
também mencionou que, se o 
Poder Executivo fizer mal uso 
do dinheiro para a compra do 
terreno das casas populares, 
o Poder Legislativo deverá 
exercer seu papel fiscalizató-
rio para impedir tais danos.

Por sua vez, o vereador 
Ângelo Rafael (PSDB) afirmou 
que os prédios públicos estão 
em boas condições para re-
cepção dos alunos e que o in-
vestimento em equipamentos 
servirá para a modernização 
das escolas.

TEMAS - Na sessão ordi-
nária, o vereador Mário Jr. 
(PV) solicitou estudos da Pre-
feitura para disponibilização 
de um local para descarte 

de pequenas quantidades de 
restos de materiais de cons-
trução. 

Já Junior Regonha solici-
tou providências para a Pre-
feitura a celebração de convê-
nio com o Senai, objetivando 
cursos de funilaria, mecânica 
de veículos, caminhões e tra-
tores, pedreiro, eletricista e 
outras áreas da construção 
civil, qualificando assim mão-
-de-obra para Tietê.

Jairo de Castro (PRTB) 
também apresentou requeri-
mento. Desta vez, ele cobrou 
informações do Executivo 
sobre a persistente falta de 
água nos bairros São Pedro, 
Jardim Bandeirantes, Corné-
lio Pires e Bertola.

Já Adriano Aronchi soli-
citou a conclusão da sindi-
cância aberta pela Prefeitura 
para apurar abusos na distri-
buição da verba federal des-

tinada à área da cultura da 
cidade. 

Um requerimento dos ve-
readores Junior Regonha e 
Mário Jr. pediu providências 
ao Executivo sobre o controle 
de acesso das capivaras aos 
novos espaços construídos 
na avenida Fernando Costa 
(Beira-Rio). Trata-se de assun-
to recorrente, aliás. 

Em documento datado de 
junho de 2021, o secretário 
municipal Rodrigo Módo-
lo reconhece a necessidade 
de construção de barreiras 
físicas que impeçam o aces-
so das capivaras, bem como 
destaca a importância de afi-
xação de placas informativas 
sobre a ocorrência dos carra-
patos e os perigos da febre 
maculosa.

O Poder Legislativo de 
Tietê voltará a se reunir em 5 
de outubro.

Poder Legislativo arquiva 
denúncia contra vereador 

EM CERQUILHO

A Câmara de Cerquilho ar-
quivou a denúncia contra o ve-
reador Fulvio Cuba do Amaral 
(PSDB), em sessão realizada na 
noite da segunda, 20 de setem-
bro. Segundo cnstava, o parla-
mentar era suspeito de asse-
diar uma adolescente de 17 
anos durante o trabalho, em 
31 de março deste ano, dentro 
da farmácia do vereador, onde 
a jovem trabalhava. 

Na época, a vítima revelou 
nas redes sociais que o vere-
ador tentou beijá-la e chegou 
a oferecer R$500 para que a 
mesma tivesse relações com 
ele. Depois disso, segundo a 
jovem, houve o assédio. Após 
o ocorrido, a adolescente disse 
que o vereador mandou men-
sagens para ela pedindo des-
culpas e, em um áudio enviado 
à vítima, ele solicitou que a jo-
vem não o denunciasse.

Diante das acusações, a 
jovem registrou um Boletim 
de Ocorrência (B.O.) e, ao fim 
de abril, a defesa dela entrou 
com um pedido de cassação e 
afastamento provisório do ve-
reador na Câmara.

A denúncia foi analisada 
por uma comissão especial e, 
em 21 de junho, os vereadores 
votaram pela abertura de uma 
Comissão Especial de Inquéri-
to (CEI) para apurar os fatos. A 
CEI teve 90 dias para concluir 

os trabalhos. O parecer da co-
missão foi que os vereadores 
deveriam dar prosseguimento 
à análise da denúncia, com a 
criação de uma Comissão Pro-
cessante (CP), um processo ad-
ministrativo que pode termi-
nar na cassação do mandato 
do vereador.

Para o Projeto de Resolu-
ção ser aprovado, eram neces-
sários sete votos a favor, ou 
seja, a maioria absoluta. No 
entanto, apenas sete vereado-
res participaram da votação, e 
uma das parlamentares votou 
pelo arquivamento da repre-
sentação. Com apenas seis vo-
tos a favor do prosseguimento 
das investigações, o processo 
foi arquivado.

Divulgação
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tini aos 87 anos. Falecida era solteira e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e, 

após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

ESTELA ZANETINE GOMES
Faleceu em Botucatu, em 20 de setembro, Estela Zanetine Go-

mes aos 68 anos. Falecida era casada com Carlos Gomes Pinto e 
deixou os filhos Carlos Henrique e Renata, além de demais fami-
liares.

Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Conchas.

JOSÉ ANTUNES DE LIMA
Faleceu em Cerquilho, em 20 de setembro, José Antunes de 

Lima aos 87 anos. Falecido era viúvo de Jandira de Moraes Lima e 
deixou os filhos Arlete, Odete, Edvaldo, Ricardo, Eduardo, Magali 
e Ronaldo (in memoriam), além de demais familiares.

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

ISABEL SALASAR CACHONE
Faleceu em Patos de Minas, em 20 de setembro, Isabel Sala-

sar Cachone aos 67 anos. Falecida era casada e deixou os filhos 
Edneia Aparecida, Edinaldo Salasar e Edilson Cachone, além de 
demais familiares.

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

LAZARO DOS SANTOS GUITTE
Faleceu em Tietê, em 22 de setembro, Lazaro dos Santos Guit-

te aos 80 anos. Falecido era casado com Maria Ivone de Godoy 
Guitte e deixou os filhos César Guitte (Cesinha - Nossa Folha) e 
José Luis (Ferruge), além de demais familiares.

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

BENEDITO APARECIDO PEREIRA
Faleceu em Botucatu, em 23 de setembro, Benedito Aparecido 

Pereira aos 66 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida de 
Fátima Marigo Pereira e deixou os filhos Paulo Roberto e Rafael 
Henrique, além de demais familiares.

Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Pereiras.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

WILLIAN DUTRA DA SILVA ALMEIDA
Faleceu em Tatuí, em 16 de setembro, Willian Dutra da Silva 

Almeida aos 26 anos. Falecido era solteiro e deixou o filho Ga-
briel, além de demais familiares.

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

JOSÉ GERALDO FOLTRAN LOPES
Faleceu em Porto Feliz, em 16 de setembro, José Geraldo Fol-

tran Lopes aos 46 anos. Falecido era casado com Fernanda Carla 
Rossini e deixou a filha Ana Laura, além de demais familiares.

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

LETICIA MAZENOTI BENGOSI
Faleceu em Piracicaba, em 17 de setembro, Leticia Mazenoti 

Bengosi aos 82 anos. Falecida era casada com Pedro Bengosi e 
deixou os filhos Pedro e Tânia, além de demais familiares.

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

JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA
Faleceu em Piracicaba, em 17 de setembro, José Francisco de 

Souza aos 96 anos. Falecido era casado com Maria da Conceição 
de Jesus e deixou os filhos Valdecir, Antonio, João, Geraldo, Clai-
ton, Maria de Piedade, Maria Celia, Maria Auxiliadora e Maria de 
Lourdes, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal Distrito de Laras e, 
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal do Distri-
to de Laras Laranjal Paulista.

ZENAIDE ZANARDO
Faleceu em Piracicaba, em 19 de setembro, Zenaide Zanardo 

aos 83 anos. Falecida era divorciada de Pedro Campi e deixou os 
filhos Sônia Marli, Sueli Aparecida, Valdemir José e Valdir José (in 
memoriam), além de demais familiares.

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

VAGNER JOSÉ VALÊNCIO
Faleceu em Laranjal Paulista, em 19 de setembro, Vagner José 

Valêncio aos 41 anos. Falecido era casado com Edna de Fátima 
Vieira Valêncio e deixou os filhos Fabricio, Beatriz, Bianca e Feli-
pe, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Cesário Lange e, 
após recomendação, sepultado no Cemitério Cristo Rei de Tatuí.

OLGA DA SILVA
Faleceu em Botucatu, em 19 de setembro, Olga da Silva aos 

80 anos. Falecida era viúva de Antônio da Silva e deixou os filhos 
Pedro, Sirlei, Sônia, Roberto, Reginaldo, Regiane, Luciano, Ales-
sandro e João (in memoriam), além de demais familiares.

Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Conchas.

MARIA CYRINO FRANCO BERTIN
Faleceu em Conchas, em 19 de setembro, Maria Cyrino Franco 

Bertin aos 96 anos. Falecida era viúva de Inocêncio Bertin e dei-
xou os filhos Célia e Benedito, além de demais familiares.

Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Conchas.

DAYSE LUCI CASAGRANDE
Faleceu em Cerquilho, em 20 de setembro, Dayse Luci Casa-

grande aos 80 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Rosân-
gela, Carla, José Carlos, Erika, Renato, Arnaldo e Juliana, além de 
demais familiares.

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

ANA LOPES ZANETINI
Faleceu em Piracicaba, em 20 de setembro, Ana Lopes Zane-

FALECIMENTOS

Escola “Luiz Antunes” atende em local provisório
NOVO PRÉDIO

Em Tietê, após avaliação da 
Secretaria Municipal de Obras 
e Planejamento, por conta do 
agravamento de rachaduras 
no prédio principal da escola 
“Luiz Antunes”, assim como 
pela movimentação do nível 
do assoalho em determina-
dos locais e da necessidade 
de autorização do Conselho 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico (Condephaat) para 
intervenção no prédio, a Pre-
feitura encontrou novas ins-
talações para transferir sua 
comunidade escolar. Segundo 
anunciado, a escola “Luiz An-
tunes” ficará instalada provi-
soriamente na rua Santa Te-
resinha, 425, bairro Belvedere, 
onde funcionava a Faculdade 
Integração Tietê (FIT).

Vale lembrar que o Gru-
po Escolar “Luiz Antunes” foi 
criado, em 1898, e instalado 
no começo do ano de 1899. 
Este centenário prédio faz par-
te de um conjunto de escolas 
públicas construídas pelo Go-
verno do Estado de São Paulo 
entre 1830 e 1930, que com-
partilham significados cultu-
ral, histórico e arquitetônico, e 
expressam o caráter inovador 
e modelar das políticas públi-
cas educacionais da Primeira 
República.

Em 2009, o centenário pré-
dio passou por processo de 
restauro, acompanhado pelo 
Condephaat, concluído no ano 
de 2010, com a edição da Reso-
lução de Tombamento nº 60, 
publicada em 11 de novembro 
de 2010, no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo. 
De acordo com a Asses-

soria de Comunicação, a Pre-
feitura aguarda também au-
torização para o restauro do 
mapa que adorna imponente 
fachada do histórico prédio da 
Luiz Antunes.

Segundo informou a secre-
tária municipal de Educação, 
Nilza Bernardo Coutinho, as 
temporárias acomodações es-
tão de acordo com todas as 
exigências, inclusive, são aces-
síveis, para assegurar maior 
conforto, segurança e melhor 
qualidade para os educandos e 
comunidade escolar, enquanto 
ocorre a autorização do Con-
dephaat e a reforma do prédio 
do “Luiz Antunes”.

“Nenhum aluno será pre-
judicado, pois a maior parte 
da demanda de educandos 
da ‘Luiz Antunes’ necessita-

va de transporte escolar, os 
que não precisavam, poderão 
contar com o transporte, con-
siderando a distância de cada 
moradia”, destacou a secretá-
ria Nilza.

O prefeito Vlamir Sandei  
(PSDB) informou que a Prefei-
tura tem tomado todas as pro-
vidências para deixar o prédio 
da escola “Luiz Antunes” em 
condições, proporcionando 
aos estudantes todo o confor-
to e segurança oferecidos pelo 
amplo prédio, onde funciona-
va a FIT. O prefeito também 
relatou que, por se tratar de 
prédio histórico e tombado, 
os procedimentos são mais 
morosos, realizados junto ao 
Condephaat, que avaliará e au-
torizará as intervenções para 
reforma e restauro do cente-
nário prédio da escola “Luiz 
Antunes”. 

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

FALECIMENTOS
MARGARIDA CARLOS COLAÇO

Faleceu em Cerquilho, em 17 de setembro, Margarida Car-
los Colaço aos 71 anos. Falecida era solteira e deixou demais 
familiares.

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

CLARY DEMARCHI DA SILVA
Faleceu em Piracicaba, em 17 de setembro, Clary Demar-

chi da Silva aos 84 anos. Falecida era viúva de João Baptista 
da Silva e deixou os filhos Clorivaldo, Claudete, Cleunice, Cli-
sia e Clodoaldo (in memoriam), além de demais familiares.

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

Alunos ficarão instalados provisoriamente na rua 
Santa Teresinha, 425, onde funcionava a FIT

Divulgação PMT

Biblioteca Municipal de Tietê 
passa por remodelação

MELHORIAS

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Turismo e Cultura 
informou que a Biblioteca Mu-
nicipal “Professor João Ferraz 
de Oliveira Lima”, localizada 
no Centro Cultural “Benedicto 
Pires de Almeida”, no Largo 
São Benedito, está aberta após 
ser totalmente remodelada. O 
atendimento ocorre de segun-
da à sexta, das 8 às 16 horas, 
respeitando as regras estabele-
cidas pelo protocolo sanitário.

Segundo a bibliotecária 
Claudia Acuña Franco, o rico 
acervo possui, aproximada-
mente, 30 mil documentos, e 
oferece conteúdo em formatos 
variados, através dos tradicio-
nais livros, em braille, audio-
livros, CDs, CD-ROMs, DVDs, 
jornais, revistas, jogo de xa-
drez, entre outros.

Recentemente, no local fo-
ram instalados uma nova sala 
de pesquisa e um espaço de 
leitura infantil, que resultaram 
na remodelação de toda a Bi-
blioteca Municipal.

Também há a existência da 
sala dos jornais, que solidifica 
importante parte da história 
da cidade, encadernada nas 
páginas de jornais que circula-
ram e circulam no município, 
desde 1905 até 1919: Jornais 
O Tietê, O Democrata e Nossa 

Folha. “Nosso acervo é orga-
nizado de acordo com a clas-
sificação decimal de Dewey 
(CDD) e tabela PHA para nota-
ção do autor, disponível para 
estudo, consulta e leitura para 
a população. Até o momento, 
contamos com 9.104 cidadãos 
usuários inscritos”, ressaltou 
Claudia Acuña.

HOMENAGEM - Mestre 
Herculano de Moura Marçal é a 
personalidade tieteense home-
nageada nas atividades previs-
tas do Calendário de Eventos 
do Municipio, adaptado para 
o período pandêmico, por ter 

sua história marcada por dis-
seminar a cultura que os seus 
antepassados africanos trou-
xeram para o Brasil, na época 
da escravidão, com o propósi-
to da perpetuação pelas novas 
gerações da rica tradição e cul-
tura africana.

Mestre Herculano foi fi-
lho de José Marçal, o Mestre 
Zequinha (o rei do tambú), e 
de Sebastiana de Moura, res-
ponsáveis por apresentar o 
Batuque de Umbigada ao mu-
nicípio de Tietê, pois a avó 
materna de Herculano imi-
grou da África.

No local, o atendimento ocorre de segunda à sexta, 
das 8 às 16 horas

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

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.

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

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

Para informar os leitores, neste artigo, trato sobre a criação 
e atuação da Procuradoria da Mulher em Tietê, órgão que tenho 
a honra de fazer parte.

Em Tietê, a Procuradoria da Mulher, criada pela Resolução 
03/2021 da Câmara Municipal, por iniciativa do presidente 
Alfredo Melaré Neto (PL), e aprovada, por unanimidade, pelos 
demais vereadores, tem a missão de proteger os direitos das 
mulheres, bem como de incentivar e fiscalizar a efetivação 
de medidas públicas voltadas ao empoderamento feminino e 
ações vocacionadas a impedir a ocorrência de situações de de-
sigualdade de gênero e de violência e discriminação contra o 
feminino. 

Nela, as mulheres serão representadas pela professora e es-
pecialista em Educação, Mirian Cardia, pela advogada Maria Jú-
lia Marques e, por mim, Geruza Flávia dos Santos, advogada há 
14 anos. A Procuradoria da Mulher é um órgão vinculado à Câ-
mara Municipal, da qual recebe todo o apoio estrutural necessá-
rio, pois visa a difusão da informação ao colocar em evidência o 
fortalecimento da mulher como um todo. Suas atividades serão 
voltadas ao acompanhamento de políticas públicas municipais, 
envolvendo o direito das mulheres, assim como organizar e 
divulgar palestras, audiências públicas, estudos, entre outras 
ações.

Prioritariamente, o trabalho será realizado por meio das re-
des sociais, com palestras e outras ações de cunho informativo, 
incentivando a mulher a dizer não à violência, seja ela em qual-
quer esfera, uma vez que visa, ainda, o empoderamento femini-
no na participação igualitária dentro da sociedade na qual está 
inserida. 

No último 5 de setembro as procuradoras reuniram-se e de-
ram início aos projetos utilizando as redes sociais, mas é im-
portante que toda sociedade esteja envolvida com esta causa, 
pois o dizer não a todo e qualquer tipo de violência é dever de 
todos nós.

Siga o nosso perfil no Instagram @procuradoriadamu-
lher2021 e, no Facebook, é Procuradoria da Mulher - Tietê/SP.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Divulgação

Conheça a Procuradoria 
da Mulher em Tietê

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

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

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

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS - 
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR 

ATENDER A TODOS
l Casa Terras de Santa Maria - R$900 mais 
IPTU. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, 1 banheiro social, área de lavanderia, ga-
ragem descoberta e no fundo mais um cômo-
do com banheiro e lavanderia toda coberta.
l Aluguel: R$900 + IPTU R$49,48 (2021) 
= Total: R$ 949,48. Casa da Frente,  CEN-
TRO: R$900, incluso IPTU. Acomodações: 2 
dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, 
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no 
fundo para 1 carro coberto.
l Casa no Paraíso - R$850, incluso IPTU 
- Acomodações: 3 dormitórios, 1 banheiro 
social, sala, cozinha e lavanderia e garagem 
para 2 carros cobertos.
l Apartamento no Edifício Aurélio Perso-
ne - Centro. Acomodações: 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, 1 banheiro 
social, cozinha, lavanderia, banheiro de ser-
viço e 2 vagas na garagem. Valor da locação: 
R$1.400, Aluguel + Condomínio R$535 + 
IPTU (2021) R$59,81 = Total R$1.994,81 - Va-
lores podendo ter alterações.

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

Apto. familiar em Santos - Canal 1 (avenida da praia)

Acomodação para 5 pessoas.
Para fins de semana, temporada e feriados.

(15)99701-5234 ou (15)3282-6747 com Olga

FRENTE AO MAR

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS é advogada especialista em 
Direito Previdenciário e Trabalhista (OAB/SP 266.012)

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Ruan, um cão de porte médio, defensor, obedien-
te e amoroso. Infelizmente, foi adotado e devolvido duas ve-
zes. Tem quatro anos e chegou ao Miaujude ainda filhote, 
resgatado de uma ninhada de família bem conturbada. Gosta 
de brincar. Ideal para casas com quintal espaçoso. Mais in-
formações pelo (15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

A Procuradoria da Mulher acompanha 
a efetivação das políticas públicas municipais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Igreja Família em Cristo, inscrita no CNPJ sob n° 

18.919.405/0001-93, localizada na rua Erasmo Demartini 
Foltran, 235, bairro Jardim Santa Cruz, convoca reunião para 
dissolução desta Organização Religiosa, a ser realizada em 5 
de outubro de 2021, às 19 horas.

Tietê, 24 de setembro de 2021
Geneci Lamboia de Paula

Prefeitura e Semades lançam 
o Projeto “Arboriza Tietê”

NOVIDADE

Na terça, 21 de setembro, 
Dia da Árvore, véspera do iní-
cio da Primavera, a Prefeitura 
de Tietê, através da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semades), rea-
lizou o lançamento do Projeto 
“Arboriza Tietê”. O objetivo é 
melhorar a arborização urba-
na do município.

De acordo com secretário 
Rodrigo de Andrade Módolo, 
em comemoração ao Dia da 
Árvore, houve a doação de 
mudas nativas, assim como 
ainda tem a alternativa de ser 
solicitado o plantio de muda 
em calçada. Para tanto, basta 
se dirigir até a Semades, na 
rua do Comércio, 954, Centro. 
Para mais informações, os te-
lefones são (15)3282-8706 ou 
3282-7889.

As espécies disponíveis no 
viveiro da Semades são: Al-
drago, Araçá, Babosa-branca, 
Canafístula, Cedro-rosa, Ce-
reja-do-rio-grande, Chal-chal, 
Coração-de-negro, Dedaleiro, 
Grumixama, Ipê-branco, Ipê-
-verde, Louro-pardo, Mirindi-
ba-rosa, Pau-cigarra, Pitanga, 
Tamboril, Tingui-preto, Uvaia.

Para plantios em calçada, a 
Semades faz a vistoria do local 
para escolher a espécie ade-
quada e analisar se a calçada 
pode receber o “Espaço-Árvo-
re”, seguindo critérios de lar-
gura, acessibilidade e espécies 
arbóreas, que podem ser usa-
das abaixo da rede elétrica ou 
com ausência de rede. Tudo 
isso baseado no Plano Munici-
pal de Arborização Urbana e o 
resumo que é o Guia de Arbo-
rização Urbana de Tietê.



A karateca cerquilhense 
Stéphani Trevisan disputou 
no sábado, 11 de setembro, 
o Campeonato Brasileiro de 
Karatê, evento oficial válido 
pela Confederação Brasileira 
de Karatê (CBK).

Competição foi realizada 
no Centro de Treinamento de 
Karatê do Brasil, em Caucaia, 
no Ceará. Na oportunidade, 
Stéphani Trevisan conquistou 
a medalha de bronze na cate-
goria Sênior -61kg.

Além da Stéphani Trevi-
san, a treinadora e karateca 
Renata Trevisan também dis-
putou posição neste evento 
oficial. Tia e sobrinha luta-
ram pela Seleção Paulista, que 
sagrou-se campeã Brasileira 
2021.

Divulgação

Evento oficial válido pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) ocorreu no município de Caucaia, no Ceará
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Stéphani Trevisan conquista medalha de bronze
KARATÊ

Divulgação

Divulgação

As karatecas Stéphani e Renata Trevisan

Bruno Uliana Pogi e a égua Indusparquet Shakira

  

O Comercial Futebol Clu-
be, fundado em 2 de junho de 
1920, é o maior e mais antigo 
clube de Tietê.  Conta a histó-
ria que um dos seus fundado-
res comprou um terreno perto 
da Ponte do Arco para ali fazer 
o estádio do clube que tem o

nome de uma personalidade
marcante, José Ferreira Alves.

Recordar de um clube que 
teve time que chegou à Segun-
da Divisão faz reverenciar um 
passado de glórias e talentos. 
De todos os heróis do Comer-
cial, muitos já faleceram e to-
dos eles contribuíram de al-
guma maneira por esta nobre 
história. 

A começar pelo saudoso 
ex-prefeito de Tietê, Angelo 
Uliana, que tinha o apelido de 
Brandão e foi técnico do Co-
mercial nos anos de 1960.

Também tenho recorda-
ções de Roquinho, um ines-
quecível diretor do Comercial; 
de Costinha, jogador que era 
o terror dos goleiros e parti-
cipou de uma preliminar do 
Comercial contra a Conchen-
se, quando Tietê venceu o ad-
versário pelo placar de 6 a 4, 
tendo eu (Édie Honório) como 
goleiro. Comercial teve ainda 
entre seus craques o incrível 
Mazolinha.

Provavelmente, pouca gen-
te recorda-se desse jogador. 
Particularmente, eu jamais o 
esqueci! Lembro-me como se 
fosse hoje, quando Mazolinha 
mudou-se do bairro Represa, 
em Cerquilho, para a rua Pro-

fessor Francisco de Assis Ma-
deira, no Centro de Tietê.

Enquanto meu vizinho, 
certa vez, tive a oportunidade 
de levá-lo para assistir a uma 
partida no campinho que exis-
tia na avenida Fernando Cos-
ta (Beira-Rio), perto do Clube 
Regatas. Pouco antes do iní-
cio do jogo, Mazolinha estava 
sentado para acompanhar a 
partida. 

Só que quis o destino que 
um dos nossos atletas faltas-
se bem naquele dia. Foi ali o 
momento para chamá-lo para 
completar a equipe e, nos pri-
meiros passos, Mazolinha já 
começava a apresentar a sua 
habilidade incrível com a bola. 
Tanto que, nessa ocasião, Ma-
zolinha conseguiu marcar Ca-
runcho, um centroavante titu-
lar do Comercial, na época.

Dali em diante, Mazolinha 
brilhou cada vez mais por 
onde passou. 

Da linha formada com Li-
minha, Xixico, Cadi e Valtinho 
até os campos do Paulista de 
Jundiaí (Primeira Divisão), pas-
sando pelo Palmeiras e, depois, 
Paraná, Mazolinha só cresceu e 
jogou até no Palermo, clube de 
futebol italiano.

Mas até hoje tenho a curio-

sidade de saber: onde anda 
você, Mazolinha? Nunca mais 
soube nada a seu respeito, 
mas jamais me esqueci de 
suas jogadas espetaculares, 
de qualidades inquestionáveis. 

Aliás, quanto esportista bom o 
Comercial fez nascer!

PIADINHA DA SEMANA 
- No bar, um amigo comenta 
com o outro:

- “Não falo com a minha

esposa há mais de um ano. 
Acredita?”

- “Nossa! Por quê?”, per-
gunta o amigo.

- “Porque não gosto de in-
terrompê-la!”

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos Acervo Édie Honório

Mazolinha jogou
até no Palermo COMERCIAL FUTEBOL CLUBE  - ANO DE 1959

Em pé: Eduardo, Bico, Mirinho, Buré, Laércio e Ninão
Agachados: Xuxa, Mazolinha, Pitoco, Cadi e Alemão 

Bruno Uliana Pogi alcança o 
bicampeonato brasileiro

Cerquilhenses 
se enfrentam 
em jogo do 
Paulista pela 
Série B1 2021

Ecort realiza o 63º Treinão neste domingo

HIPISMOFUTEBOL

CORRIDA DE RUA

Representando a Hípica 
Vidotto e o município de Tie-
tê, o cavaleiro Bruno Uliana 
Pogi e a égua Indusparquet 
Shakira brilharam na cidade 
de São Paulo.

Em competição realizada 
nos dias 10, 11 e 12 de se-
tembro, a dupla conquistou 
o bicampeonato brasileiro de 
Concurso Completo de Equi-

tação (CCE) pela categoria 1 
Estrela.

Vale destacar que esta pro-
va realizada no Clube Hípico 
de Santo Amaro, em São Pau-
lo, integra etapa única válida 
pela Confederação Brasileira 
de Hipismo.

A Hípica Vidotto e o Nos-
sa Folha parabenizam Bruno 
Uliana Pogi pela conquista!

Neste domingo, 26 de se-
tembro, a Equipe de Corre-
dores de Rua de Tietê (Ecort) 
realiza o 63º Treinão e contará 
com atletas de Tietê e de mu-
nicípios vizinhos. 

O percurso determinado é 
de 6,4 quilômetros e, de 12,8 
quilômetros, para quem deci-
dir realizar duas voltas. 

A saída ocorre da praça dr. 
Elias Garcia, em frente ao Bra-
desco, no Centro, e prioriza to-
das as medidas sanitárias.

Na quarta, 15 de setem-
bro, pela 7ª rodada do Pau-
lista Série B1 2021, teve 
confronto, em Presidente 
Prudente, entre as equipes do 
Grêmio Prudente e Santacru-
zense, que têm cerquilhenses 
no elenco.

Pela Santacruzense, esta-
vam o atleta Alison, titular do 
meio campo, e o técnico Celi-
nho. Já pelo time do Grêmio 
Prudente, tinha o volante Luis 
Otávio, que ficou à disposi-
ção do técnico após 15 dias 
afastado por conta de torção 
no tornozelo direito.

As duas equipes fizeram 
um jogo disputado e, aos 14 
minutos do segundo tempo, 
saiu o único gol do jogo e foi 
do Grêmio Prudente. 

Neste domingo, 26 de se-
tembro ocorre a 10 rodada.

O Santacruzense enfrenta 
o Vocem. Já o Grêmio Pruden-
te joga contra o líder XV de 
Jaú, em casa. As informações 
são do Rodrigo Becker.



Perfil entrevista
Magda Bertanha
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Conforme descreveu o his-
toriador Benedicto Pires de 
Almeida na Cronologia Tie-
teense, o tieteense Lamartine 
Garcia nasceu, em 18 de se-
tembro de 1894, e teve como 
pais José Garcia Correa e Ino-
cência de Almeida Garcia.

Lamartine Garcia estudou 
as primeiras letras no Grupo 
Escolar “Luiz Antunes” e, fei-
tos os preparatórios, matricu-
lou-se no então Mackenzie Col-
lege, na cidade de São Paulo, 
onde fez o curso ginasial e for-
mou-se engenheiro agrimen-
sor em fins do ano de 1919.

Na época do futebol de 
ouro do Comercial Futebol 
Clube, quando os esportistas, 
em geral praticavam o espor-
te tão somente por prazer ou 
passatempo, Lamartine Garcia 
foi um autêntico craque na 
acepção da palavra, segundo 
escreveu Acácio Ferraz no Jor-
nal O Juvenil, em sua edição 
datada de 28 de novembro do 
ano de 1920.

Segundo descreve Benedic-
to Pires de Almeida na Cro-
nologia Tieteense, Lamartine 
Garcia era considerado um 
homem de finíssima educação 
e um exemplo de imensa bon-
dade. Fosse nos meios espor-
tivos ou sociais, este tieteense 
sempre pautou sua vida pela 
dignidade e conhecimento.

Casou-se, em 30 de setem-

bro de 1926, com Evangelina 
Ferreira Braga, filha do doutor 
João Evangelista Ferreira Bra-
ga e Francisca Peixoto Ferreira 
Braga.

Em 1936, Lamartine Garcia 
foi presidente do Tiro de Guer-
ra 601 e, como engenheiro, 

trabalhou por vários anos na 
construção das primeiras es-
tradas estaduais. Além disso, 
tornou-se o construtor do Hi-
pódromo Tieteense em 1921, 
assim como de numerosas 
obras particulares.

Pela primeira vez, exerceu 

o cargo de prefeito de Tietê de 
24 de abril de 1934 a 26 de ja-
neiro de 1936 e, pela segunda 
vez, assumiu o Poder Executi-
vo de 18 de maio de 1945 a 4 
de novembro de 1946. 

Na época, procurou melho-
rar os aspectos da cidade com 
os serviços de água, esgoto, 
estradas, pontes e escolas, aos 
quais deu incremento. A ave-
nida Nove de Julho, por exem-
plo, foi sua iniciativa e execu-
ção e, naquele tempo, serviu 
para ligar o Centro à Estação 
Sorocabana.

Lamartine Garcia faleceu, 
aos 78 anos, em Tietê, em 25 
de maio do ano de 1973.

CURIOSIDADES - Você 
sabia que a ponte do arco foi 
concluída no início do manda-
to do prefeito Lamartine Gar-
cia, a qual recebe o seu nome?

Vale reforçar também que 
ela foi projetada e iniciada 
quando o então prefeito La-
fayette Camargo Madeira as-
sinou contrato, em 27 de de-
zembro de 1933, e autorizou 
a concretagem da cabeceira da 
ponte de cimento armado em 
25 de março do ano de 1934.

Outra curiosidade que 
muitos desconhecem é que a 
praça localizada na bifurcação 
das ruas Tenente Gelás com a 
Onze de Agosto, na Nova Tie-
tê, também leva o nome do tie-
teense Lamartine Garcia.

Filho de José Garcia Correa e Inocência de Almeida Garcia, este ilustre tornou-se prefeito do município de Tietê por duas vezes

Conheça quem foi o tieteense Lamartine Garcia

Lamartine Garcia faleceu, aos 78 anos, em Tietê, 
em 25 de maio do ano de 1973
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LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha desta 
edição traz a professora Vi-
centina Salvador Reginato, 
nascida, em 4 de setembro de 
1906, em Cerquilho. Filha dos 
imigrantes italianos Liberato 
Salvador e Lourença Bonadia 
Salvador, era viúva do far-
macêutico Ricieri Reginato e 
mãe de sete filhos: Henriette, 
Fortunato, Terezinha, Ricieri, 
Luiz Cezar, Paulo Humberto e 
Cândida.

Fez curso primário em 
Cerquilho e diplomou-se nor-
-malista pela Escola Normal de 
Tietê. Iniciou sua carreira no 
Magistério Público em 1939. 
Lecionou em Taciba, Presiden-
te Prudente, Porangaba, Boitu-
-va e Conchas. Aposentou-se, 
na época, em Cerquilho, na 
Escola Estadual de Primeiro 
Grau (EEPG) “Professor João 
Toledo”, após 30 anos de dedi-
cação à profissão.

Vicentina também dedicou 
grande parte do seu tempo 

auxiliando seu marido, por 
mais de 40 anos, na tradicio-
nal Farmácia Santa Terezinha. 
Para tal finalidade, licenciou-se 
como oficial de farmácia, após 
frequentar o Serviço de Fiscali-
zação do Exercício Profissional 
do Departamento de Saúde do 
Estado de São Paulo, em 1950. 
Foi nessa atividade que com-
pletou seu espírito filantrópi-
co, dando especial atenção às 
pessoas carentes.

Era uma educadora eméri-
ta, dedicada e amiga de todos, 
recebendo sempre o devido 
respeito e retribuindo, com ca-
rinho, a atenção recebida. Re-
gistrou seu nome como uma 
das grandes figuras do ensino 
cerquilhense.

A professora faleceu três 
dias antes de completar 84 
anos, em 1º de setembro de 
1990. A missa de sétimo dia 
foi celebrada na igreja matriz 
São José, em Cerquilho.

Acervo NF

Magda Bertanha Gonçalves nasceu, em 11 de setembro de 
1966, da união de Plínio Bertanha (in memoriam) e Araci Ber-
tanha. Embora tenha nascido na Maternidade da Santa Casa 
de Tietê, se considera cerquilhense. Tem três irmãos:  Maysa, 
Magali e Plínio e está casada com Antonio Carlos Gonçalves 
(Tuca), com quem tem uma filha: a Vitória Bertanha Gonçalves.

Em seu currículo estão as seguintes formações: professora 
de ballet clássico pela Royal Academy da Inglaterra; professo-
ra de jazz em seus estilos e várias especializações no Brasil e 
no Exterior; professora Progressing Ballet Technique; além de 
profissional de Educação Física pela PUC Campinas.

É proprietária, diretora-geral e artística, professora e core-
ógrafa da Academia La Danse Studio da cidade de Cerquilho.

 Eu sou? Batalhadora, comprometida, detalhista e grata.
Sinônimo de beleza? As pessoas que têm a beleza em seu 

interior!
Cantor e cantora? Amo música boa e, por isso, são vários! 

Citarei Ney Matogrosso, Frank Sinatra, Marisa Monte e minha 
amiga Cláudia Lobo. Adoro música clássica também.

Ator e atriz? São muitos... Principalmente, os de musicais, 
pois cantam, dançam e interpretam.

Sonho? Um mundo melhor, onde haja respeito às individu-
alidades, pois uma pessoa é diferente da outra. Sonho com um 
mundo sem pré-julgamentos.

Amor? Família, amigos, alunos e verdadeiros parceiros. 
Acredito que, com amor, as coisas acontecem.

Solidão? Tem pessoas que se encontram na solidão e tem 
momentos que ela é necessária. Eu gosto de ter por perto as 
pessoas que me fazem bem.

Deus? Meu apego.
Religião? Católica.
Filme? Gosto de vários, principalmente, daqueles com boas 

mensagens que me façam rir e refletir e, lógico, de musicais.
Sonho de consumo? A paz geral.
Defeito? Ser perfeccionista.
Qualidade? Ser comprometida e dedicada.
Lugar? Minha casa, minha academia, Nova Iorque, Santos...
Lazer? Viagem, praia e costurar.
Qual o livro de cabeceira? Adoro os relacionados a minha 

profissão e também os das minhas orações.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Não me vejo 

sem a minha. Na juventude pensei em ser dentista. Também 
gostava muito de costurar.

Momento da vida para repetir? Momentos com o meu pai 
Plínio Bertanha (in memoriam).

Alegria? Ver os meus felizes.
Tristeza? O falecimento do meu pai.
Decepção? Os julgamentos pré-concebidos e a intolerância.
Receita contra o tédio? Dance.
Tem saudades do quê? Do meu pai, da minha juventude, 

dos momentos em família na companhia dos avós, tios, pri-
mos...

Amizade é? Duradoura mesmo à distância, é aceitação, res-
peito e confiança.

Um(a) amigo(a) especial? Todos são especiais! Cada um a 
sua maneira!

Palavra que riscaria do vocabulário? Inveja e arrogância.
Ídolo? Meu pai.
Frase? Seja gentil e nunca desista dos seus sonhos!
Nota 10 para: quem desenvolveu o ballet clássico em toda 

sua excelência! E também para quem é gentil!
Nota zero para: os governantes.
Um grande homem ou uma grande mulher? Sem dúvida, 

meus pais.
Planos para o futuro? Para mim, no futuro, não conta a 

idade e, sim, a experiência. Então, é ter mais experiências, so-
madas a paz e amor.

Recado? “Seja feliz! Seja você!”

DE 25 DE SETEMBRO
A 1º DE OUTUBRO

MARTINS (CENTRO) (15)3282-1164

Por Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e educadorA falta de silêncio
A sociedade contemporâ-

nea reclama demais da falta 
de silêncio. Na tentativa de 
encontrar soluções, os cien-
tistas desenvolveram um pro-
jeto para uma capa acústica. 
De acordo com o New Journal 
of Physics, ela “poderia fazer 
objetos impermeáveis soarem 
como ondas”. Além de “ser 
usada para construir casas a 
prova de som, salões de con-
certo modernos, ou navios de 
guerra camuflados”.

Preocupado com o proble-
ma no século passado, o com-
positor estadunidense John 
Cage fez uma apresentação 
inusitada. Subiu ao palco, sen-
tou-se à frente do piano, colo-
cou um cronômetro para mar-
car 4 minutos e 30 segundos e 
ficou em silêncio. Ao finalizar 
o tempo, agradeceu à presença 
do público como se tivesse fei-
to um show convencional. Na 
verdade, era uma tentativa de 
levar o público a uma reflexão 
sobre o valor de uma vida si-
lenciosa. 

Em seu livro “In Pursuit of 
Silence” (Em busca do Silên-

cio), o escritor norte-america-
no George Prochnik afirma: 
“(...) Precisamos aprender a nos 
desplugar dos portais de esti-
mulação visual e acústica dos 
quais somos dependentes. (...) 
Redescobrir o mundo sem ce-
lulares e outros aparelhos que 
nos colocam em bolhas sono-
ras e nos protegem do barulho 
maior do mundo exterior. (...) 
Construir espaços democráti-
cos, onde todas as classes pos-
sam aproveitar a quietude”.

Para o gestor institucional 
da MCF Consultoria e Conhe-
cimento, Guilherme Kosmann, 
“hoje o silêncio é considerado 
uma commodity, uma oportu-
nidade de negócio por alguns. 
Acho um exagero, mas não te-
nho dúvida de que, em termos 
de bem-estar, é um diferencial 
em crescente importância”. Se-
gundo o psiquiatra dr. Ramesh 
Manocha, da Sydney Medical 
School, na Austrália, ele “(...) 
torna-se fonte de paz interior e 
neutraliza as tensões da vida, 
aumentando a criatividade, a 
produtividade e a autossatisfa-
ção”.

Ainda por cima, afeta às 
relações interpessoais do ho-
mem, e o pior, o seu relacio-
namento com Deus. Ele não 
encontra um espaço calmo e 
tranquilo para a sua comu-
nhão. Devido a isso, desenvol-
ve uma doença muito comum 
no século XXI, a “falta do silên-
cio interior”. De acordo com 
os especialistas, o diagnóstico 
envolve as aflições emocionais 
que perturbam a mente a todo 
instante. Assim, vive angustia-
do com uma só questão: Como 
acalmar as crises interiores?

Na Bíblia, o profeta Elias 
passou por esse questiona-
mento, mesmo em época de 
grandes milagres. Ao orar, 
Deus concedeu vitórias espe-
taculares contra os profetas 
de Baal e posteriormente, o 
fim de uma seca terrível (I Reis 
18). Depois dessa experiência, 
surgiu dentro de si o temor e 
iniciou uma corrida. Nesse mo-
mento, Deus mandou um anjo 
oferecer alimento a ele, com o 
propósito de fortalecê-lo para 
sua viagem. No final da jorna-
da, depois de 40 dias, estava 

no monte Horebe. No silêncio 
daquele lugar, ouviu “o mur-
múrio de uma brisa suave”, 
e então Deus falou com ele (I 
Reis 19). O silêncio prepara o 
homem para ouvir a voz de 
Deus e curar suas enfermida-
des emocionais. 

Afinal, o segredo consis-
te em colocar os temores nas 
mãos de Deus, conforme exor-
tação do apóstolo São Paulo: 
“Não andeis ansiosos de coisa 
alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as 
vossas petições, pela oração 
e pela súplica, com ações de 
graças. E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, 
guardará o vosso coração e a 
vossa mente em Cristo Jesus” 
(Filipenses 4:6-7). Enfim, con-
cede paz para aqueles que se 
aquietam diante Dele.

JOANI CORRÊA PRESTES, 
mestre em Letras, professor 
e educador. E-mail: jcpreste-
sedu@hotmail.com - Twitter: 
@teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

ESPAÇO ABERTO

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

(15)3282-5133
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COVID-19

Nos dias indicados, a imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê, em dois horários: das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

Semana de Vacinação em Tietê começa segunda
Divulgação

De acordo com o cronogra-
ma de imunização contra a co-
vid-19, a Secretaria Municipal 
de Saúde e Medicina Preventi-
va de Tietê anunciou que have-
rá vacinação no período de 27 
a 30 de setembro.

Conforme anunciado, na 
segunda, 27 de setembro, terá 
a antecipação da segunda dose 
da Pfizer para vacinados com 
a primeira dose até 7 de julho, 
assim como para os agenda-
dos nos dias 27 e 29 de setem-
bro, além dos faltosos.

Na terça, 28 de setembro, 
também ocorrerá a antecipa-
ção da segunda dose da Pfizer 
para aqueles que foram vaci-
nados com a primeira dose até 
27 de julho, além dos agenda-
dos para 7, 11 e 19 de outubro, 
assim como os faltosos.

Na quarta, 29 de setembro, 
será a vez da segunda dose da 
AstraZeneca para aqueles que 
foram vacinados com a pri-
meira dose até 7 de julho, as-
sim como para os agendados  
para os dias 27 e 29 de setem-
bro, além dos faltosos.

Já na quinta, 30 de setem-
bro, haverá imunização com 
a segunda dose da CoronaVac 
para aqueles que foram vaci-
nados com a primeira dose até 
2 de setembro, além dos agen-
dados para 30 de setembro e 
os faltosos.

Para todos que já recebe-
ram a primeira dose da imuni-
zação é necessário apresentar 
o CPF e a carteirinha de vaci-
nação.

Quanto ao horário, das 8 
às 12 horas serão atendidos os 
nascidos entre janeiro a junho 

e, das 13 às 16 horas, os nas-
cidos entre julho e dezembro.

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

Em Cerquilho, nesta sexta, 
24 de setembro, das 7h30 às 
11h30 e das 13 às 15 horas, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
imunizará com a terceira dose 
os idosos com 80 anos ou 
mais, que tomaram a segunda 
dose em fevereiro ou março, 
além de gestantes e puérperas 
com a primeira e segunda do-
ses.

Pede-se a apresentação de 
cópia de documento pessoal 
com foto e CPF e do compro-
vante de residência.

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

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

VACINÔMETRO - Tietê, 
Cerquilho, Laranjal Paulista e 
Jumirim seguem na imuniza-
ção contra a covid-19. Até on-
tem, 23 de setembro, soman-
do todo o público-alvo, em 
Tietê já tinham sido aplicadas 
54.107 doses; em Cerquilho, 
o número era de 64.311 vaci-
nados; em Laranjal Paulista, 
38.892; e, em Jumirim, soma-
vam 4.604 imunizados. 

Vale constar que estes 
dados foram publicados na 
página do Vacinômetro do 
Governo do Estado. É impor-

tante ressaltar, ainda, que es-
tes números relacionados aos 
municípios paulistas podem 
ser acompanhados no site va-
cinaja.sp.gov.br/vacinometro.

BOLETINS - Novos núme-
ros relacionados à covid-19 
foram divulgados pelas Se-
cretarias de Saúde de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista. Até ontem, 23 de se-
tembro, Tietê registrava 4.080 
casos confirmados, sendo 
3.947 curados e 18 em recupe-
ração, além de 114 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava 
até esta terça, 21 de setem-
bro, 6.570 casos confirmados, 
6.267 curados e 143 em recu-
peração. O número de mortes 
era de 160 óbitos.

Em Jumirim, até ontem, 23 
de setembro, os casos confir-
mados de covid-19 somavam 
600 pessoas positivadas, ten-
do 590 curadas, sete pessoas 
em isolamento e oito óbitos.

Já a cidade de Laranjal Pau-
lista registrava até quarta, 22 
de setembro, 5.458 casos con-
firmados, com 5.242 pacientes 
curados, 101 em recuperação 
e 115 óbitos.

NOVIDADE - O governador 
João Doria (PSDB) anunciou na 
quarta, 22 de setembro, a ante-
cipação de 12 para oito sema-
nas o intervalo de aplicação da 
segunda dose da vacina contra 
covid-19 da Pfizer.

Ou seja, quem já recebeu a 
primeira dose do imunizante 
da Pfizer poderá concluir seu 
esquema vacinal quatro se-
manas antes do prazo inicial-
mente indicado na carteira de 
vacinação.

Até ontem, 23 de setembro, somando todo o 
público-alvo, Tietê já tinha aplicado 54.107 doses

PROMOÇÃO DA
PRIMAVERIL

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

Plantação de muda de pau-brasil em 
homenagem ao Dia da Árvore

Na última terça, 21 de se-
tembro, foi comemorado o 
Dia da Árvore e a Faculdade 
Cerquilho (FAC), lembrando 
de tantas datas importantes 
que são comemoradas nes-
te mês, realizou o plantio de 
uma muda de pau-brasil em 
seu pátio externo.

O evento contou com a 
presença da diretora Ana 
Cláudia Leite Monéia, de pro-
fessores, alunos e funcioná-
rios da FAC.

Ao decorrer da cerimônia, 
a professora Maria da Concei-
ção Dal Bó Vieira contou a his-
tória dessa árvore e a impor-
tância para o Brasil. Explicou 
também que o pau-brasil é tí-
pico da Mata Atlântica, sendo 

que, no século 16, era conhe-
cido pelos índios tupis pelo 
nome de ibirapitanga, que sig-
nifica árvore vermelha e, atu-
almente, é tida como símbolo 
nacional.

“Essa árvore ganhou im-
portância para os portu-
gueses por conta da sua 
madeira, que poderia ser 
utilizada na construção 
de objetos, mas, princi-
palmente, porque sua 
resina era utilizada para 
produzir corante utiliza-
do para tingir tecidos”, 
explicou a professora.

No ano de 2012 o 
Ministério do Meio Am-
biente criou o Programa 
Nacional de Conserva-

ção do Pau-brasil. 
A iniciativa surgiu para 

promover a criação de ações 
que garantam a preservação 
da espécie, que deu origem ao 
nome do País.

Divulgação

Divulgação

O encerramento da primei-
ra turma do curso de extensão 
de Introdução da história da 
África e cultura afro-brasileira 
ocorreu no último sábado, 18 
de setembro. 

Durante cinco sábados, de 
forma online e presencial, alu-
nos se reuniram sob a coor-
denação da professora Maria 
Conceição Dal Bó Vieira para 
aprender sobre a história e a 
cultura africana, tão presen-
te no cultura brasileira. Além 
dos alunos, o curso contou 
com a participação de estu-
dantes do Maranhão e até da 
Europa.

O aluno Guido, de São Luiz 
do Maranhão, afirmou que o 
curso foi de suma importân-

cia “por que a diversidade cul-
tural da África é muito grande 
e este continente se identifica 
muito com o Brasil”.

Para o aluno Noedi, de Pi-
racicaba, a professora Maria 
da Conceição foi essencial na 
formação dos alunos. “A nos-
sa mestre mostra bastante do-
mínio sobre o assunto e busca 
apontar as perspectivas que 
fogem da visão eurocentrica 
sobre a África”.

A nova turma desta inicia-
tiva já está em andamento. 
Outras informações sobre o 
curso de extensão de Introdu-
ção da história da África e cul-
tura afro-brasileira podem ser 
obtidas através da Faculdade 
Cerquilho.

Curso de extensão de Introdução da história 
da África e cultura afro-brasileira

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

Você merece Vino di Vita.

Tietê ocupa destaque entre 
as cidades brasileiras

LONGEVIDADE

O Estado de São Paulo 
concentra a maior parte das 
cidades do Brasil onde há me-
lhores condições de vida para 
idosos. Município com Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH) elevado, Tietê não fugiu 
à regra para ocupar destaque 
entre as cidades brasileiras de 
maior longevidade e qualidade 
de vida para os idosos com um 
índice próximo a 0,900, que se 
aproxima a 1, como índice má-
ximo.

Segundo a Fundação “João 
Pinheiro” e Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (IPEA), 
Tietê agrega valores importan-
tes que garantem a elevação 
da qualidade de vida, longevi-
dade e envelhecimento sadio 
da sua população, que soma-
dos às questões ambientais, 
atinge saúde pública, seguran-
ça, promoção social, educação 
e lazer.

“Uma cidade que está pre-
parada para oferecer qualida-
de de vida a uma população 
com mais idade, está pronta 
para oferecer isso a qualquer 
idade”, afirmou Henrique 
Noya, do Instituto de Longevi-
dade MAG.

“Ultimamente, estamos re-
cebendo só boas informações 
e notícias com relação ao im-
portante ranking de projeção 
positiva que Tietê está ocu-
pando no cenário estadual e 

nacional, por conta do esforço 
administrativo realizado em 
nossa última gestão, saneando 
as contas públicas e investin-
do no alicerce, que na maio-
ria das vezes não é palpável e 
aparente”, destacou o prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB). 

“Hoje, temos a certeza ab-
soluta que cumprimos com 
nosso dever e que estamos 
no caminho certo. O reconhe-
cimento da importância da 
cidade de Tietê voltou a ser 
realidade, porque investimos 
no alicerce, com a saúde bem 
cuidada, a educação em evi-
dência, a segurança pública 
certificada com uma das me-
nores taxa de roubo do estado, 
a política pública de promo-
ção e desenvolvimento social 
como exemplo estadual e o 
verde existente em todo entor-
no de nossa cidade, resguarda-
do recentemente, com o novo 
reconhecimento do Governo, 
por lei, credenciando Tietê 
como Área de Proteção Am-
biental do Estado”, finalizou o 
prefeito.

Divulgação
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ANIVERSARIANTES

Elis Zaia assopra 
velinhas nesta sexta, 
24 de setembro, na 

companhia dos filhos 
Helena e Tales e família

Ester Moreira recebe o 
carinho e as felicitações 

dos familiares e dos 
amigos nesta sexta, 

24 de setembro

Edison Campana rasga 
folhinha hoje, dia 24, ao 
lado da esposa Celina, 

dos filhos Dani e Rodrigo 
e do neto Guilherme

Giovanna Mazzer brinda 
nova idade nesta sexta, 

24 de setembro, junto do 
marido Rafael, do filho 
Augusto e familiares

Isabel Toledo Rosso faz 
aniversário nesta sexta, 

dia 24, na companhia 
dos pais Raquel e Etore, 
do irmão Caio e família

Os pais Sandro e Elaine, 
os avós, os familiares 
e amigos parabenizam 
Isabela Ferrari nesta 

sexta, 24 de setembro

O marido Lincoln, a 
filha Camilly, os pais e 
a família parabenizam 
Emilene Sensão neste 

sábado, 25 de setembro

Ivanira Polastre Tedeschi 
celebra mais um ano de 

vida amanhã, dia 25, 
junto do marido Eloi, dos 

filhos e dos netos

Maria Alice Watanabi 
vira o calendário neste 

sábado, 25 de setembro, 
e celebra o aniversário 

ao lado de toda a família 

Roberta Luvizotto 
assopra velinhas neste 

sábado, dia 25, junto do 
marido Célio e dos filhos 
Maria Fernanda e Mário

Neuza de Pontes Fabri 
Bussamra recebe flores 
e telefonemas por mais 
um ano de vida nesta 
sexta, 24 de setembro

Os filhos Paulo e Mônica, 
os netos, o genro e 

toda a família felicitam 
Valéria Araújo nesta 

sexta, 24 de setembro

Bolo desta sexta, dia 24, 
será para Vande Nunes, 
que comemora a data 
especial com as filhas, 
as netas e familiares

Akemi Ibata completa 
seis anos amanhã, 25 de 

setembro, ao lado dos 
pais Anderson Ibata e 

Rebeca e do irmão

Amanda Abrantes rasga 
folhinha neste sábado, 

25 de setembro, e recebe 
o carinho do namorado 

e de toda a família

Eduardo Sacconi festeja 
nova idade neste sábado, 

dia 25, na companhia 
dos pais Basílio e Dida, 

da esposa e da filha

Roberta Rodrigues 
celebra nova idade 

neste sábado, dia 25, na 
companhia do namorado 

Fábio e dos filhos

Rosana Pilon Ribeiro 
faz aniversário neste 

sábado, dia 25, e brinda 
a data com o marido 

Juninho e o filho Vinicius

A esposa Bianca e os 
filhos Alicia e Gael 

parabenizam Thiago Bete 
de Moraes neste sábado, 

25 de setembro

Tobias Milani muda de 
idade neste sábado, 

dia 25, ao lado dos pais 
Mônica e Vander e dos 
irmãos Tadeu e Sofia

Ana Júlia Sbompato 
completa nove anos 

neste domingo, dia 26, 
junto dos pais Vânia e 
Thiago e dos familiares

Ana Maria Scudeler 
recebe beijos e abraços 
dos filhos Guilherme e 

Carina e dos netos neste 
domingo, dia 26

O marido José Carlos, 
os filhos, genro, noras e 
netos parabenizam Nadir 

Bazzo Martins neste 
sábado, 25 de setembro

Bruno Fré muda de idade 
neste domingo, 26 de 

setembro, na companhia 
dos pais Marcos e Selma, 

dos irmãos e amigos



Edson Ribeiro Jr. rasga 
folhinha neste domingo, 

dia 26, e brinda com 
os pais Maria Helena e 

Edson e o irmão Gui

Os irmãos Bruno Giacomazzi e Paulo Roberto 
Giacomazzi vão festejar aniversário neste domingo, 
26 de setembro, e receberão o carinho da família. 

O pessoal do jornal NOSSA FOLHA envia os 
cumprimentos especiais pela nova data!

A esposa Marlene, os 
filhos e os familiares 

parabenizam José Afonso 
Callegari neste domingo, 

26 de setembro

Laura Vidotto celebrará 
mais um ano de vida 
neste domingo, 26 de 

setembro, na companhia 
de toda a família

Fabiana Belaz apaga 
velinhas na segunda, 27 
de setembro, junto do 

marido, do filho e 
de toda a família

Flávia Báu celebra 
mais um ano de vida 
na segunda, 27 de 

setembro, ao lado do 
marido Márcio 

A esposa Selma e os 
filhos Jeferson e Júlio 

parabenizam Jorge 
Cavalcante da Silva na 

segunda, dia 27

Luiz Henrique recebe 
os parabéns dos pais 

Daniela e Carlos Eduardo 
(Cadu) e familiares na 

segunda, dia 27

Manuela Melaré Leme 
completa oito anos 
na segunda, dia 27, 

junto dos pais Raquel e 
Everton e da irmã Clara

Marcelo Daros Junqueira 
aniversaria na segunda, 

dia 27, junto da mãe 
Rosana, da irmã Anelise 

e dos familiares

Reinaldo Cazetto 
completa mais um ano 
de vida na terça, 28 de 
setembro, ao lado dos 

filhos e da família

Ana Paula Cucco muda 
de idade na quarta, 
dia 29, e recebe os 
parabéns do marido 
Lucas e dos filhos

Eliane Prudêncio rasga 
folhinha na quarta, 29 

de setembro, com o 
marido Fernando, os 

filhos e familiares

Ilza Gerevini assopra 
velinhas na quarta, 
29 de setembro, e 
comemora a data 

especial com a família

Os filhos Dirlei e Sônia 
e os netos Viviane, 
Dirleizinho e Diego 

parabenizam Lídia Baccili 
na quarta, dia 29

Maria Iranete Trevisan 
Bonventi aniversaria 
na quarta, dia 29, na 
companhia dos filhos, 
das netas e da família

Miguel Búffalo completa 
oito anos na quarta, 29 
de setembro, junto dos 
pais Fernando e Adriana 

e dos familiares

O marido Marcelo, 
as filhas Giovana e 

Fernanda e familiares 
cumprimentam Rafaela 
Parducci na quarta, 29

Wellington Martin troca 
de idade na quarta, 
29 de setembro, na 

companhia da esposa 
Miriam e dos filhos

Bolo da quinta, 30 de 
setembro, será para 
Bruno Infante, que 

festeja nova idade entre 
os pais e os familiares

Daniele Provasi Xavier 
assopra velinhas na 

quinta, 30 de setembro, 
e recebe o carinho do 

marido e dos filhos

Fábio Vidotto assopra 
velinhas na quinta, 30 
de setembro, junto da 
esposa Ana Lúcia e dos 
filhos Giovani e Mariana

Lucas Melaré Zamuner 
completa sete anos neste 

domingo, dia 26, junto 
dos pais Rafael e Vívian 

e do irmão Matheus

Luísa Moreto Coan 
aniversaria neste 

domingo, 26, ao lado dos 
pais Níobe e Zé Carlos e 

da irmã Ana Júlia

As filhas Rafaela e 
Giovana e familiares 
parabenizam Maria 

Goreti Gardenal neste 
domingo, dia 26

Mario Rangel Gobo troca 
de idade neste domingo, 

dia 26, na companhia 
da filha Valentina, da 
namorada e da família

Roberta Uliana rasga 
folhinha neste domingo, 
26 de setembro, e brinda 

com o marido Beto, a 
filha Bianca e familiares

Danilo da Silva ganha 
beijos e abraços dos 

filhos e da namorada na 
segunda, dia 27. Receba 

as felicitações!

O marido Lelo, a 
filha e os familiares 
parabenizam Flavia 

Stefani pelo níver na 
terça, 28 de setembro

Geovane da Silva 
aniversaria na terça, dia 
28, ao lado dos pais Nice 
e Gilson, do irmão André 

e da madrinha Regina

Maísa Gaiotto Braga 
muda de idade na terça, 
28 de setembro, ao lado 
do marido, dos filhos e 

dos familiares

Maria Helena Moreli 
(Mali) vai rasgar 

folhinha na terça, 28 de 
setembro, na companhia 

da família e amigos

A mãe Val, os familiares 
e os amigos parabenizam 
Matheus de Sousa pelos 

11 anos na terça, 
28 de setembro

Renato Santarossa 
assopra velinhas na 

terça, 28, junto dos pais 
dr. Rodolfo e Daniela e 

do irmão Rodrigo

Maria Neide Pilon Módolo 
vai trocar de idade na 
segunda, dia 27, na 

companhia do marido, 
dos filhos e dos netos

Nicholas Pereira 
completa 14 anos na 

segunda, 27, ao lado dos 
pais Márcio e Fernanda 

e da irmã Nathália

O marido Tiago Simão, 
familiares e amigos 

felicitam Priscila Ferreira 
pelo níver na segunda, 

27 de setembro

Rodolfo Grigolon troca 
de idade na segunda, 27 
de setembro, junto da 

esposa Maria Edi Viotto 
e de toda a família

Bruna Biagioni Grecchi 
vai assoprar velinhas 
na terça, dia 28, na 

companhia do namorado 
Fábio e dos familiares

Fabiana Bertola 
Rodrigues será festejada 
pela mãe Lurdinha, pela 
família e pelos amigos 

na terça, dia 28

ANIVERSARIANTES
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Claudia Maria Martins
faz aniversário na 

segunda, dia 27, e recebe 
o carinho dos amigos e 

de toda a família
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BODAS

Lucimara e Rodrigo Douglas e Maria Ana Cláudia e Jaime Edilene e Magu

Anizio e Fátima Dr. Rodolfo e Daniela Beto e Luciana Luizinho e Sueli

Mônica e Fabrício Romualdo e Elza

Luiz e Ariana

Claudinei e Elizandra Roberto e Catarina

Maria e Lazaro Felipe e Raquel

Mario e Fernanda Márcio e Lucelia Fernando e Neusa

Teresa e Agostinho Sidnei e Isabel

Em Tietê, Lucimara Zacharias e Rodrigo Za-
natta comemoraram quatro anos de casamen-
to ontem, 23 de setembro, junto do filho João 
Francisco e família.

Os amigos do Nossa Folha cumprimentam o 
casal pelas Bodas de Cristal de Rocha!

Em Cerquilho, Douglas Henrique Pirralha e 
Maria Conceição de Souza festejaram quatro 
anos de matrimônio ontem, 23 de setembro, ao 
lado dos filhos Sofia e  Miguel. 

A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza 
o casal pelas Bodas de Cristal de Rocha!

Na cidade de Cerquilho, Ana Cláudia Fer-
nandes e Jaime Jacinto da Silva completaram 26 
anos de união ontem, 23 de setembro, na com-
panhia dos familiares.

Recebam do Nossa Folha os cumprimentos 
pelas Bodas de Turquesa!

Em Cerquilho, Edilene Maria Moretti Camar-
go e Marcos Bueno de Camargo celebraram 32 
anos de amor e lealdade ontem, 23 de setem-
bro,  com os filhos Mariana, Rafael e Lucas e a 
neta Helô. Recebam do Nossa Folha os para-
béns pelas Bodas de Rodolita!

Em Tietê, Anizio Paludeto e Fátima Batistuz-
zo Paludeto comemorarão 45 anos de casamen-
to hoje, 24 de setembro, junto dos filhos Ettore 
e Ludmila e família. 

Os amigos do Nossa Folha cumprimentam o 
casal pelas Bodas de Turmalina Paraíba!

Em Tietê, dr. Rodolfo Santarossa e Daniela 
Cancian Paulin Santarossa festejarão 22 anos de 
matrimônio neste sábado, 25 de setembro, ao 
lado dos filhos Rodrigo e Renato e familiares. 

A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza 
o casal pelas Bodas de Turmalina Bicolor!

Em Cerquilho, Beto Formigoni e Luciana 
Martins Formigoni completarão 17 anos de 
união neste sábado, 25 de setembro, na compa-
nhia dos filhos Augusto e Guilherme.

Recebam do jornal Nossa Folha os cumpri-
mentos pelas Bodas de Verdelita!

Em Cerquilho, Luis Antonio Bellucce (Lui-
zinho) e Sueli Bellucce celebrarão 45 anos de 
amor e lealdade neste sábado, 25 de setembro,  
com o filho Anderson e a família. 

Recebam do Nossa Folha os parabéns pelas 
Bodas de Turmalina Paraíba!

Em Tietê, Mônica Assumpção e Fabrício 
Grecchi Antonelli comemorarão seis anos de 
casamento neste domingo, 26 de setembro, e 
receberão o carinho da família. 

Os amigos do Nossa Folha cumprimentam o 
casal pelas Bodas de Peridoto!

Em Cerquilho, Romualdo Rossini e Elza Ven-
dramini Rossini festejarão 62 anos de matri-
mônio neste domingo, 26 de setembro, ao lado 
dos filhos Fátima, Beth, Carlos, João, Edvaldo, 
Silvana, Junior e Mary. A equipe do Nossa Folha 
parabeniza o casal pelas Bodas de Âmbar!

Em Campinas, Luiz Fernando Braga e Ariana 
Rodrigues Velho festejarão o segundo aniversá-
rio de matrimônio na terça, 28 de setembro, e 
receberão o carinho de toda a família.

A equipe do Nossa Folha parabeniza o casal 
pelas Bodas de Topázio Azul!

Em Cerquilho, Claudinei Soares e Elizandra 
Zuliani Soares comemorarão 20 anos de casa-
mento na quarta, 29 de setembro, junto dos fi-
lhos Ellen e Andrey e da família. 

Os amigos do Nossa Folha cumprimentam o 
casal pelas Bodas de Diamante Colorido!

Em Tietê, Roberto Modanesi e Catarina cele-
brarão 43 anos de amor e lealdade na quinta, 30 
de setembro, ao lado dos filhos Mário, Vinicius e 
Nathalia, dos netos Giulia, Enzo e João Vinícius 
e das noras Ana e Ariane. O jornal Nossa Folha 
cumprimenta o casal pelas Bodas de Iolita!

Em Cerquilho, Maria Correia dos Reis e La-
zaro Rodrigues dos Reis completarão 68 anos 
de união neste domingo, 26 de setembro, na 
companhia dos filhos Yvone, Francisca, Aristeu, 
Rony, Angela, Vanda e Aurélio e família. Seguem  
as felicitações pelas Bodas de Espinélio!

Em Sorocaba, Felipe Polastre Biscáro e Ra-
quel Servilha de Assis Biscáro celebrarão sete 
anos de amor e lealdade na segunda, 27 de se-
tembro, com a filha Sophia e os familiares. 

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

Em Tietê, Mario Gaiotto Braga e Fernanda 
Bom comemorarão 13 anos de casamento na se-
gunda, 27 de setembro, junto do filho Matheus 
e da família. 

Os amigos do jornal Nossa Folha cumpri-
mentam o casal pelas Bodas de Ágata!

Em Cerquilho, Márcio Alexandre Ricione e 
Lucelia Aparecida Ricione completarão 25 anos 
de união na terça, 28 de setembro, na compa-
nhia do filho Juliano e dos familiares. 

Seguem do Nossa Folha as felicitações pelas 
Bodas de Prata!

Em Tietê, Fernando Sanches Perez e Neu-
sa Maria Lopes Sanches celebrarão 48 anos de 
amor e lealdade na quarta, 29 de setembro, com 
os filhos Patrícia, Juliana, Fernando e Felipe e a 
família. Recebam do jornal Nossa Folha os pa-
rabéns pelas Bodas de Olho de Gato!

Em Tietê, Teresa Bibo Mariucio e Agostinho 
Mariucio festejarão 65 anos de união na quar-
ta, 29 de setembro, ao lado dos filhos Isabel e 
Carlos Augusto, do genro Sidnei, da nora Ivana 
e dos netos Leandro, Juliana, Mariah, João Gui-
lherme e Laura. Viva às Bodas de Pérola Negra!

Em Tietê, Sidnei e Isabel Ferreira  completa-
rão 37 anos de união na quarta, 29 de setembro, 
na companhia dos filhos Leandro e Juliana e de 
toda a família. 

Seguem do jornal Nossa Folha as felicita-
ções pelas Bodas de Heliodoro!
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Na parte recreativa da programação, pelo formato drive-thru, hoje, sábado e domingo, dias 24, 25 e 26 de setembro, haverá venda de combos

Missa festiva de São Benedito ocorre neste domingo
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153ª EDIÇÃO

Em Tietê, há 153 anos é 
costume e tradição celebrar 
São Benedito sempre no últi-
mo domingo do mês de setem-
bro. Nesta data, as tradições 
que norteiam a memória de 
São Benedito pertencem ao ca-
lendário religioso e cultural da 
cidade. 

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

Na capela do santo, a pro-
gramação religiosa com nove-
na segue até esta sexta, 24 de 
setembro, às 15 horas. Neste 
dia, na capela, ocorrerão a bên-
ção das famílias e a oferta de 
açúcar.  

Vale informar que neste 
sábado, 25 de setembro, às 
15 horas, haverá bênção das 
crianças e, logo em seguida, 

às 19 horas, ocorrerão o levan-
tamento do mastro e a missa 
solene.

Já neste domingo, 26 de 
setembro, a partir das 7 horas, 
haverá missa carreata com o 
andor de São Benedito e a Re-
líquia pelas ruas da cidade de 
Tietê.

Na parte recreativa da pro-
gramação de São Benedito, 
pelo formato drive-thru, hoje, 
sábado e domingo, dias 24, 25 
e 26 de setembro, haverá ven-
da de combos, que podem ser 
encomendados pelo telefone 
(15)3282-6207. 

Serão quatro formatos de 
combos: o número 1 terá filé 
de tilápia, torresmo, frango a 
passarinho e salada de batata; 
o número 2 servirá torresmo, 
frango a passarinho e salada 
de batata; o número 3 ofere-
cerá frango assado, quatro es-
petos de churrasco e salada de 
batatas; e, por fim, o número 
4 trará frango assado, porção 
de leitoa a passarinho e salada 

de batatas. Os preços vão de 
R$70 a R$90.

PROGRAMAÇÃO - De 29 
de setembro a 3 de outubro, 
em Tietê, serão realizados o 
tríduo e a festa em louvor à 
Santa Teresinha com o tema 
“Jovem de Fé, Esperança e Ca-
ridade”.  

Na quarta, 29 de setembro, 
às 19h30, haverá a primeira 
noite de tríduo com o padre 
Heliomarcos Ferraz e a presen-
ça da catequese, coroinhas e 
crianças. O tema será “É Tem-
po de Viver e Renovar a Fé”.

Na quinta, 30 de setembro, 
também às 19h30, ocorrerá 
a segunda noite do tríduo “É 
Tempo de Viver e Crescer na 
Caridade”. O celebrante será 
o padre Jonas Pádua e os con-
vidados os acólitos, a Pastoral 
Vocacional e a Pastoral Juvenil.

Na sexta, 1º de outubro, 
ainda às 19h30, com o tema 
“É Tempo de Viver e Renovar 
a Esperança” haverá a terceira 
noite do tríduo com a partici-

pação das Pastoral Familiar, 
do ECC, ENS e famílias.

No sábado, 2 de outubro, 
será realizada carreata com 
concentração, às 16 horas, na 
igreja Santa Teresinha.

No domingo, 3 de outubro, 
dia festivo em louvor a Santa 
Teresinha, haverá missa às 
7h30, às 10 horas e às 18 ho-
ras, com o tema “Santa Teresi-
nha: Jovem de Fé, Esperança e 
Caridade” e o celebrante será 
o padre Rimar Diniz e a Paró-
quia Santíssima Trindade, a 
convidada.

Na parte recreativa, neste 
mesmo dia, ocorrerão as ven-
das dos combos de almoço, 
das  10h30 às 14 horas, além 
de venda de sobremesas.

Já o bazar de Santa Teresi-
nha está marcado para ocorrer 
no sábado, 23 de outubro.

Em todas as datas, haverá 
a transmissão ao vivo da pro-
gramação em louvor à Santa 
Teresinha por meio das redes 
sociais.

Drone Adriano Bocão

Compositora Valéria Velho
é finalista do “Canta Mariana” 

Vice-governador Rodrigo 
Garcia estará em Tietê

DESTAQUE VISITA ILUSTRE

A canção Confissão, da 
compositora Valéria Velho, in-
terpretada por Kaká Rodrigues 
(voz) e João Oliveira (violão), 
está na grande final do Canta 
Mariana - Festival da Canção 
de Mariana, em Minas Gerais.

O júri teve um trabalho 
difícil na escolha das 10 can-
ções finalistas, pois, foram 
740 inscritos.

A premiação garantirá ao 
1º lugar o valor de R$12 mil; 
ao 2º lugar, R$8 mil; ao 3º lu-
gar, R$5 mil, além de prêmio 
de R$2,5mil ao melhor intér-
prete e ao Prata da Casa.

Esta iniciativa é da Prefei-
tura de Mariana, através da 
Secretaria de Cultura, Patri-
mônio Histórico, Turismo e 
Lazer.

A Assessoria de Comuni-
cação do vice-governador do 
Estado de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), anunciou que 
ele estará no município de Tie-
tê, em visita oficial, nesta sex-
ta, 24 de setembro, a partir das 
16h30.

O motivo da visita será 
em razão da assinatura do 
convênio do programa “Rotas 
Rurais”, do anúncio da nova 
unidade do Poupatempo, das 
obras de infraestrutura urba-
na, assim como da entrega do 
“Cesta Verde”.

Solenidade oficial ocorrerá 
no Terraço Petra Eventos, em 
Tietê, seguindo todos os pro-
tocolos sanitários de combate 
à covid-19 estabelecidos pelo 
Plano São Paulo.

Divulgação

Lançado “James Milanelo e 
seus causos - volume 2”

EM TIETÊ

Através de uma obra or-
ganizada em conjunto por 
Juarez de Oliveira e Alberto 
Giovanetti Filho, acaba de ser 
lançado na cidade de Tietê o 
livro “James Milanelo e seus 
causos - volune 2”.

Entre os 88 fatos conta-
dos nesta obra, estão causos 
como “Visita Incômoda”, “San-
to Onofre”, “Arrebite na Véia”, 
“Quarentena”, “Carro de Tiqui-
ta”, “O Pernilongo”, “O Golpe”, 
“O Bêbado no Velório”, “Padre 
Copete” e “Saco do Batata”.

Mais que educar, este livro 
de James Milanelo diverte os 
leitores.

A equipe do jornal Nossa 
Folha agradece os realizado-
res desse projeto pelo envio 
de um exemplar.

Divulgação

Neste domingo, 26 de setembro, às 7 horas, haverá 
missa carreata com o andor de São Benedito

Divulgação


