
Com ajuda de Vitor Lippi (PSDB) e reivindicação de Humberto Zambianco e Jaime Milani, Vlamir Sandei defende essa melhoria junto à localidade
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CBH-SMT RIBEIRÃO DA SERRA

Na sexta, 18 de junho, o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB),  
o diretor-superintendente do 
Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae), Rei-
naldo Martin Camargo, e o en-
genheiro Aguinaldo Brito Jr., 
participaram da 61ª Reunião 
Plenária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Sorocaba 
e Médio Tietê (CBH-SMT), por 
videoconferência. Na ocasião, 
foi aprovada a Estação Eleva-
tória de Esgoto Santa Cruz e 
Linha de Recalque.
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Em Tietê, o prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB) reuniu no sába-
do, 19 de junho, a vice-prefeita 
Ana Madureira (PTB) e secretá-
rios municipais para reunião 
de trabalho no Paço Municipal 
sobre as demandas do municí-
pio. Em seguida, receberam o 
deputado federal Vitor Lippi 
(PSDB) e assessores, além dos 
empresários Humberto Zam-
bianco e Jaime Milani, para 
posteriormente percorrerem 
toda a extensão da estrada de 
terra que liga a Rodovia SP-127 
à Usina Zambianco.

De acordo com o prefeito, 
desde a sua primeira gestão 
em 2017/2020 há um trabalho 
junto ao Governo do Estado de 
São Paulo, no sentido de con-
seguir a liberação da pavimen-
tação de trecho de aproxima-
damente 16 quilômetros. 

Na ocasião, depois de per-
correr a vicinal, Vitor Lippi gra-
vou uma mensagem, que foi 
encaminhada ao governador 
João Doria (PSDB).
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Nesta semana, o ex-vere-
ador João Carlos Pires Uliana 
apresentou uma denúncia jun-
to à Promotoria de Justiça de 
Tietê e à Companhia Ambien-
tal do Estado de São Paulo (Ce-
tesb) referente ao Ribeirão da 
Serra, considerando um vídeo 
gravado no domingo, 20 de 
junho.

Segundo a denúncia, o ma-
terial descartado tem todas as 
características e odores de es-
goto doméstico e causam forte 
odor.
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Prefeito, deputado e empresários
cobram pavimentação de vicinal

Divulgação PMT

Corpo de Bombeiros 
testa equipamentos
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Novos grupos serão 
vacinados hoje 
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PL deve autorizar 
pagamento de kit gás
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DEMONSTRAÇÃO COVID-19 BENEFÍCIO SOCIAL

Políticos estiveram na Usina Zambianco, geradora de mais de 650 empregos 
diretos e mais de 1000 indiretos, além de ser a maior empregadora de Tietê
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Bicadinhas da semana 

O poder da palavra!

PARA ENCERRAR

Você acredita no poder da palavra? Possivelmente, sim! Não é 
mesmo? Pois sabemos que é, por meio dela, que as pessoas mani-
festam tudo que sentem: amor, ódio, esperança, tristeza, felicida-
de e por aí vai. Isto mostra que a palavra representa força, assim 
como é um poder que possuímos e um reflexo dos pensamentos 
e sentimentos, tendo um influência enorme, tanto para agradar 
quanto para ferir.

Dependendo de como a palavra é usada no dia a dia, ela 
pode libertar ou escravizar um indivíduo. Mesmo porque a 
mente humana é como um terreno fértil, com sementes sendo 
plantadas continuamente a cada segundo. Estas “sementes” são 
opiniões, ideias e conceitos. O único problema é que, frequente-
mente, também é terreno fértil para as “sementes” do medo, do 
desânimo, da dúvida.

Sabemos, ainda, que ser impecável com as palavras não é so-
mente conhecê-las, mas, principalmente, é saber usá-las de ma-
neira positiva. Sabe por quê? Porque saber usar as palavras certas 
pode abrir um mundo real de possibilidades na vida. É, por isso, 
que pensar antes de falar tem muito sentido e evita muitas si-
tuações complicadas. Afinal, as palavras têm o poder de criar e 
também o de destruir. Lembra?

Veja bem! Se o nosso vocabulário é “pobre” e pessimista, por 
exemplo, assim será a nossa vida. Concorda? Então, a partir de 
hoje, que tal começar a mudar esta visão, cuidando das palavras 
que diz e da nossa forma de falar, assim como se estivesse rode-
ado de crianças e como se a vida fosse dirigida por esse caminho, 
no qual quer estar?

Na verdade, a ideia lançada aqui não é a de reprimir os senti-
mentos nem deixar de expressar as devidas opiniões. A proposta 
é mostrar que tudo pode ser dito, mas de forma tranquila, e o 
que, na verdade, determina que uma crítica seja construtiva ou 
destrutiva é a maneira como ela é dita. Lembre-se, ainda, que o 
tom da voz, as palavras utilizadas e os gestos que as acompa-
nham são determinantes para que uma mensagem seja poderosa 
e bem recebida pelo outro. Do contrário, pode se tornar foco de 
situações negativas diversas.

Por isso, as palavras amáveis não custam nada, mas valem 
muito! Busquemos, portanto, sempre construir, não destruir! 
A energia e as vibrações, de fato, pertencem às palavras. Para 
aqueles que entendem as leis da atração e da manifestação, as 
palavras são como a frase: “semelhante atrai semelhante”. Neste 
contexto, é importante lembrar que falar a verdade não é apenas 
dizer algo da boca para fora. É preciso sentir intensamente esta 
verdade, pois, tudo o que você colocar para fora, vai receber de 
volta através do Universo.

Acredite, o poder das palavras é sempre colocado à prova em 
múltiplas ocasiões. Logo, nesta perspectiva, pronunciar as pala-
vras corretas para atrair o que se deseja é algo primordial, por-
que nos conecta a essência espiritual! Já tentou? Assim, no fim 
das contas, o mais importante é que você utilize suas palavras 
de forma justa e, mesmo em um momento difícil, perceba se vai 
usar este “poder” como remédio ou como doença?

“Desejamos um dia lindo, com flores pelos caminhos e com 
gente feliz ao seu redor, além de chuvas de sorrisos e olhares 
que vem da alma. Hoje, que as palavras sejam de leveza, doçura e 
calmaria e que suas próximas horas sejam carregadas de pensa-
mentos positivos e muita paz no coração” - autor desconhecido. 

CHUVEIRO ONLINE Os fofoqueiros de plantão comentaram 
que Gilsão Santos Machado foi visto esses dias desfilando sua 
“beleza exótica” em momento intitulado “Eu no chuveiro”. O que 
será que a sogra dele, Elisa Pasin, achou da exposição nas redes 
sociais? Será que, depois, teve marmita fitness ou “rango” bom?

FESTA JUNINA De acordo com as borboletas do jardim, Ri-
cardo “Bial” Pupato tem sentido falta dos deliciosos quitutes ju-
ninos preparados por Carmen Rose Cancian. Há quem diga que 
Pupato, na verdade, está torcendo para que a amiga o convide 
para uma degustação tipicamente junina nos próximos dias.

DESPERTADOR MOTIVACIONAL As más línguas disseram 
que Jorge Cavalcante tem um toque de celular muito motiva-
cional. Para alertá-lo dos seus compromissos, a qualquer hora 
do dia, o toque do seu aparelho é o som de um galo. Para quem 
está por perto, logo pensa que está na roça!

JOGOS DE CELULAR Espalharam por aí que Daniel Irineu 
(Ótica Vallerini) é sério candidato a participar de um campeonato 
internacional de jogos de celular, com chances reais de trazer o 
título para o País. Há quem diga que Daniel tem treinado diaria-
mente para ser campeão mundial da modalidade.

O MELHOR AMIGO DO HOMEM A pandemia da covid-19 im-
pediu a city de ver o corintiano e leitor assíduo Darci Cristo, o 
vovô da Luísa e da Gabriela, todas as sextas pela Lara Campos 
com seu cãozinho poodle na redação do jornal Nossa Folha, no 
Shopping Giardino. Tempos atrás, essa cena era uma atração!

SUMIDO DA ÁREA As temperaturas caíram e, agora, Guto 
Paladini pouco visita a redação deste semanário. Será que é por-
que não está sendo servido o chá que ele tanto gostava? Mas, por 
outro lado, será que não vale a amizade? 

SONO EM DIA Os fofoqueiros de plantão souberam que Bene 
(ex-Volks), devido ao friozinho da segunda, aproveitou o dia para 
“repousar”. Aliás, Bene fez questão de dizer que rico dorme, po-
bre cochila e ele repousa. Muito bem!

ROMÂNTICA As borboletas do jardim contaram que Luana 
Almeida (Shopping Giardino) passou a semana ao som da música 
A thousand years, de Christina Perri, para lembrar da saga O Cre-
púsculo. Será que a morena está apaixonada?

SANTO DO DIA Segundo as más línguas, o corintiano Édie 
“Salim” Honório (popular Macalé) falou que é tanto beijo na ca-
reca em casa que acredita que foi convertido a santo corintia-
no. Com a palavra o respectivo presidente do fã-clube de Édie, 
Rodrigo Almeida (MC Colchão). Será que Édie será o santo das 
causas econômicas? 

CANTOR JULINO Espalharam pela city que Pilé Pasquali, o 
vovô do Kayque e da Mirela, seria convidado para animar as “fes-
tanças juninas e julinas”, caso os “arraiás” acontecessem. Quem 
iria autorizá-lo a assinar o contrato seria a neta Mirela, que está 
sempre pronta a ouvir o artista de casa. O que a esposa Maria 
Helena pensaria disso?

NA TORCIDA Depois de garantir seu número na Ação entre 
Amigos do Palmeiras, o palmeirense Anselmo Cancian já cruzou 
os dedos e permanece na torcida para ser o contemplado com 
a camisa do Verdão, mesmo sem autógrafo do craque Amaral.

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

VENDA A primeira pro-
dução de Grappa da Socieda-
de Cultural Ítalo-brasileira de 
Tietê (Sociti) já esta à venda. 
Tipicamente italiana, é uma 
bebida destilada a partir da 
fermentação da casca da uva 
e só encontrada na região Sul 
do Brasil. Neste primeiro mo-
mento, serão apenas 50 garra-
fas de 750 ml. Cada uma custa 
R$35 e pode ser adquirida pelo 
WhatsApp (15)99781-5408.

LIVE 1 Hoje, 25 de junho, 
a partir das 20 horas, pelo per-
fil @damanarodrigues no Ins-
tagram, a jornalista do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, fará uma 
nova live com a biomédica es-
teta Kelly Dal Coleto, que de-
cidiu investir no ramo de der-
mocosméticos e, no sábado, 19 
de junho, em Tietê, anunciou o 
lançamento da marca Plenna,  
além do Real Society, um clube 
de cuidados estéticos que ofe-
rece benefícios exclusivos para 
as associadas. No bate-papo 
ao vivo, além de falar sobre 
os lançamentos, Kelly também 
vai explicar porque o Inverno 
é a melhor época para cuidar 
da pele e quais hábitos diários 
são indispensáveis para man-
tê-la saudável e, consequente-
mente, bonita.

LIVE 2 Na segunda, 28 de 
junho, às 20 horas, o cirurgião-
-dentista e craque de bola Val-
ter Goldoni, conhecido como 
Valtinho, entrará em uma live 
com a jornalista do Nossa Fo-
lha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, no @da-
manarodrigues no Instagram. 
Neste bate-papo ao vivo, este 
jumiriense vai recordar dos 
principais momentos da sua 
vida em família e os fatos que 
marcaram a sua carreira como 
jogador de futebol e sua traje-
tória profissional.

LIVE 3 O advogado do 
ramo empresarial e ex-verea-
dor da cidade de Tietê, Roberto 
Alves Lima Rodrigues de Mo-
raes (Beto Moraes) chega para 
uma live com a jornalista do 
Nossa Folha e criadora de con-

teúdo, Damana Rodrigues, na 
quarta, 30 de junho, às 20 ho-
ras, no @damanarodrigues no 
Instagram. Ao vivo, ele contará 
sobre a infância e adolescência 
em Tietê, o período acadêmico 
como aluno de Direito, a apro-
vação no exame da OAB, a vida 
em São Paulo como membro 
de um escritório renomado 
de advocacia, a experiência de 
morar e trabalhar em Salvador 
e em Bauru, o casamento com 
Roberta Uliana, a paternida-
de e a experiência na política 
como vereador de Tietê e sua 
atuação como coproprietário 
do FutArena.

ETEC “NELSON VIANNA” 
INFORMA O prazo de inscri-
ção para o Processo de Vagas 
Remanescentes do 2º Semes-
tre da Etec “Professor Nelson 
Alves Vianna”, em Tietê, para 
os cursos de Administração, 
Recursos Humanos e Quími-
ca, em 2º Módulo, acaba às 17 
horas da quarta, 30 de junho. 
Em casos de dúvida, o What-
sApp para esclarecimentos é o 
(15)99647-8101.

ARRAIÁ JULINO Em Cer-
quilho, na sexta e sábado, 16 
e 17 de julho, a Paróquia São 
José promove Festa Julina em 
formato drive-thru. No cardá-
pio haverá cachorro-quente, 
lanche de pernil, espetinho 
de churrasco, pastel, sopa de 
milho, cuscuz mole, porção 
de polenta, além de doces di-
versos, quentão, vinho quente 
e conhaque. Os tickets de reti-
radas devem ser comprados 
antecipadamente na secretaria 
da igreja matriz. Mais informa-
ções pelo (15)3284-4809.

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

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE

SÁBADO: 26 de junho
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.

DOMINGO: 27 de junho
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19 ho-
ras.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 

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

NAS COMUNIDADES
SANTA TERESINHA: sábado às 16 e às 19 horas. Do-
mingo às 7h30, 10 e 19 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
Todas as igrejas estão com capacidade permitida de 30%.
Porém, atingindo esta capacidade permitida, a entrada é 
interrompida.
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O prefeito de Tietê, Vlamir 
Sandei (PSDB), esteve na base 
do Corpo de Bombeiros na ter-
ça, 22 de junho, para conhecer 
o funcionamento dos novos 
equipamentos conquistados 
junto ao Governo do Estado de 
São Paulo para o desenvolvi-
mento dos trabalhos de resga-
te, principalmente em aciden-
tes de trânsito.

“Considerados tecnologica-
mente avançados, estes equi-
pamentos importados trarão 
maior dinamismo na execução 
dos salvamentos, no corte de 
estrutura de veículos e maior 
agilidade na retirada das víti-
mas de acidentes no trânsito”, 
informou o capitão Brito.

Além do prefeito, estive-
ram presentes acompanhando 
a demonstração de funciona-
mento dos novos equipamen-
tos, o secretário de Segurança 
e Trânsito, Nilson Bertola; o 
secretário de Administração 
e Modernização, Paulo Luiz 
Fuza; o comandante do Cor-
po de Bombeiros, sargento 
Marcos Rogério Bezerra, o co-
mandante da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM), Vagner Scorsato 
e o instrutor bombeiro Daniel 
Fernandes.

Eleito presidente do Con-
sórcio Intermunicipal do Cor-
po de Bombeiros que envolve 

os municípios de Cerquilho, 
Jumirim, Laranjal Paulista e os 
novos consorciados Pereiras e 
Conchas, Vlamir Sandei ressal-
tou a importância da conquis-
ta do novo kit de equipamen-
tos e anunciou que o consórcio 
complementará também a 
aquisição de mais dois equi-
pamentos que oferecerão ain-
da maior segurança, rapidez e 
agilidade para salvar vidas.

A reportagem completa 
poderá ser assistida pelo Fa-
cebook Oficial da Prefeitura do 
município de Tietê através do 
link https://fb.watch/v/3czjT-

qDfG/
Criado em setembro de 

2005 e com prazo indetermi-
nado, o Consórcio Intermuni-
cipal de Bombeiros do Médio 
Tietê foi uma iniciativa de co-
operação intermunicipal for-
mada por Tietê, Cerquilho, Ju-
mirim e Laranjal Paulista, bem 
como o Comando Regional do 
Corpo de Bombeiros. 

ATENDIMENTO - Na noi-
te da quinta, 17 de junho, o 
mapa do grupo escolar “Luiz 
Antunes” recebeu, novamente, 
a atenção dos profissionais do 
Corpo de Bombeiros, que cui-

dadosamente fizeram a retira-
da de um enxu, localizado na 
parte mais alta do mapa que, 
por diversas vezes, teve seu 
relevo invadido pelas abelhas.

Em nota oficial, a secretária 
municipal de Educação, pro-
fessora Nilza Bernardo Cou-
tinho ressaltou que “o mapa 
centenário, um dos únicos 
existentes em prédios escola-
res no Brasil, destaca, em sua 
arquitetura, a importância do 
período republicano e, portan-
to, será restaurado.

Vale informar que, no iní-
cio deste ano, o prefeito Vla-
mir Sandei solicitou junto à 
Secretaria Municipal de Edu-
cação as tratativas necessárias  
para os procedimentos buro-
cráticos referentes à execução 
do restauro.

 Nilza Coutinho disse tam-
bém que, após as providências 
burocráticas de responsabili-
dade da Secretaria Municipal 
de Educação para a execução 
do restauro, neste momento a 
Prefeitura aguarda somente a 
liberação do Conselho de Defe-
sa do Patrimônio Histórico, Ar-
queológico, Artístico e Turísti-
co (Condephaat) do Estado de 
São Paulo, considerando que 
o prédio do “Luiz Antunes” 
é tombado como patrimônio 
histórico e arquitetônico.

Demonstração foi acompanhada pelo prefeito Vlamir Sandei e por secretários municipais na presença do comandante da base de Tietê

Bombeiros testam equipamentos importados
DEMONSTRAÇÃO

Divulgação PMT

A S S I N E   E   A N U N C I E
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CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

Tietê integra plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica

CBH-SMT

Na sexta, 18 de junho, o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB),  
o diretor-superintendente do 
Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae), 
Reinaldo Martin Camargo, e 
o engenheiro da autarquia, 
Aguinaldo Brito Junior, par-
ticiparam da 61ª Reunião 
Plenária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Sorocaba 
e Médio Tietê (CBH-SMT), re-
alizada por videoconferência. 
Na oportunidade, segundo 
informado,  foi aprovada a 
deliberação que indica o em-
preendimento projetado pelo 
Samae de execução da Esta-
ção Elevatória de Esgoto Santa 
Cruz e Linha de Recalque, no 
valor superior a R$1,1 milhão.

“O resultado positivo para 
o município foi motivado por 
muito esforço, dedicação e 
competência técnica de todos 
os profissionais envolvidos. 
Este é mais um importante 
fruto que toda sociedade tie-
teense colherá em benefício 
do meio ambiente e do de-
senvolvimento sustentável da 
nossa querida Tietê”, desta-
cou o prefeito nas redes so-
ciais.

OUTRAS MELHORIAS - 

De acordo com a Prefeitura, 
os serviços de construção da 
adutora, que ligará a rede de 
água do mais novo poço arte-
siano do bairro Nova Tietê ao 
reservatório existente na sede 
do Samae, estão acontecendo.

Conforme informou o di-
retor-superintendente, o refe-
rido poço artesiano da Nova 
Tietê, com 300 metros de pro-
fundidade, ofertará a média 
de 55 mil litros de água por 
hora, o que colaborará gran-
demente com a reservação e 

capacidade de atendimento 
junto à comunidade. “Esta-
mos atuando com a máxima 
brevidade para, assim, am-
pliarmos a capacidade de re-
servação, para perfurarmos 
novos poços, aumentarmos 
a capacidade de produção de 
outros e investirmos na mo-
dernização e monitoramen-
to dos poços e, desta forma,  
levarmos água até todas as 
torneiras dos munícipes, ven-
cendo o período de estiagem. 
Essa meta do prefeito Vlamir 

Sandei será nossa grande con-
quista”, afirmou o Reinaldo 
Martin Camargo.

MELHORIAS - Uma outra 
boa notícia liberada pelo Sa-
mae nesta semana refere-se 
às obras, em conclusão, ao 
longo da rua Bom Jesus.

De acordo com o Samae, 
estas obras têm como objeti-
vo a execução de uma aduto-
ra, que parte da rede de 250 
mm disponível entre as ruas 
do Carmo a Antonio Lúcio 
da Silva, no bairro Jardim da 
Serra. Ainda segundo a autar-
quia, a adutora possui trechos 
com diâmetro de 100 e 150 
mm, totalizando cerca de 700 
metros. “Com essa obra, o for-
necimento de água ao Jardim 
da Serra passará, de imediato, 
a ser por meio dessa mesma 
adutora, o que deve melhorar 
a pressão do abastecimento”, 
completou o diretor-superin-
tendente do Samae.

Nas redes sociais, a Pre-
feitura de Tietê informou que 
estas obras na rua Bom Jesus 
são realizadas em conjunto 
com a iniciativa privada, ten-
do contrapartida ao sistema 
público de abastecimento de 
água do município.

Na reunião, foi aprovada a execução da Estação 
Elevatória de Esgoto Santa Cruz e Linha de Recalque

Novos equipamentos foram conquistados junto
ao Governo do Estado de São Paulo

Divulgação PMT

Edis aprovam Programa 
“Enxergando o Futuro”

REDE MUNICIPAL

Na sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Cerqui-
lho na segunda, 21 de junho, 
foi aprovado o Projeto de Lei 
13/2021, de autoria dos vere-
adores Vinícios Morás (Repu-
blicanos) e Cleiton Scudeler 
(Cidadania), que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de avaliação 
oftalmológica na Rede Munici-
pal de Ensino, a partir da pré-
-escola, e institui o Programa 
“Enxergando o Futuro”.

Objetivo é o de detectar 
problema de visão em crian-
ças em idade escolar e, assim, 
promover a melhoria no rendi-
mento escolar. Uma das deter-
minações é que, no momento 
da realização da matrícula nas 
escolas do município, ficam as 
instituições de ensino obriga-
das a cobrar, como requisito, 
comprovante de realização de 
exame oftalmológico do aluno.

Na mesma sessão, Vinícios 
Morás indicou ao Executivo 
Municipal, em especial à Secre-
taria de Esportes, Turismo e 
Lazer e ao Conselho Municipal 
de Turismo, que incluam no 
planejamento das políticas, o 
turismo religioso, incluindo as 

tradicionais festas de comuni-
dades. 

O vereador do Republi-
canos também requereu que 
sejam estreitadas as relações 
com empresas de tecnologia, 
startups e fintechs para esti-
mular à vinda destas empresas 
para o município, por meio de 
programas de incentivos.

Vinícios Morás indicou, 
ainda, que a Prefeitura imple-
mente junto à Rede Municipal 
um programa de educação 
financeira no Ensino Funda-
mental. “Tal indicação se faz 
necessária considerando os 
indicadores sociais que de-
monstram a negativa relação 
da população com sua vida 
financeira. Acredito que tra-
balhar com este tema desde a 
base trará melhorias na vida 
adultas dessas pessoas, o que 
também refletirá na economia 
do município. Tal estrutura é 
possível ser embasada com 
auxílio do Estratégia Nacional 
de Educação Financeira (ENEF), 
que dispõe de material e pla-
nejamento para tais ações e 
outras instituições financei-
ras”, completou o edil.

Uliana apresenta denúncia na 
Promotoria de Justiça

RIBEIRÃO DA SERRA

Nesta semana, o ex-vere-
ador João Carlos Pires Ulia-
na apresentou uma denúncia 
junto à Promotoria de Justiça 
de Tietê e à Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo 
(Cetesb) referente ao Ribeirão 
da Serra, considerando um 
vídeo gravado no domingo, 
20 de junho, e o processo SEI 
29.0001.0114728.2021-38.

Segundo a denúncia apre-
sentada, o material descartado 
em trecho do Ribeirão da Serra 
tem todas as características e 
odores de esgoto doméstico e 
causam forte odor. “Tudo indi-
ca, mais uma vez, que a previ-
são de 70% de chuva do último 
domingo foi fator preponde-
rante para este descarte irre-
gular de resíduos, exatamente 
como sempre vem ocorrendo 
em dias chuvosos em ocasiões 
passadas”, destacou Uliana.

Ainda de acordo com a 
mesma denúncia do ex-vere-
ador, o volume descartado e 
facilmente comprovado pelos 
moradores, é extremamente 
grande. “Foram praticamente 

12 horas ininterruptas corren-
do os dejetos que chegam a au-
mentar consideravelmente o 
fluxo d’água do ribeirão e que, 
portanto, não podem ter saído 
de qualquer lugar ou tanque 
irregular de descarte de resí-
duos que passe despercebido 
pelos olhos das nossas auto-
ridades, sejam elas ambientais 
ou judiciais”, ressaltou Uliana. 

VISITA IN LOCO - De 
acordo com o informado pelo 
morador Nestor Citroni ao 
Departamento de Jornalismo 
do Nossa Folha, na mesma 
data, atendendo ao pedido 
dele, o secretário municipal 
de Meio Ambiente, Agricultu-
ra e Desenvolvimento Susten-
tável (Semades), Rodrigo de 
Andrade Módolo, e o diretor-
-superintendente do Serviço 
Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto (Samae), engenheiro 
Reinaldo Martin Camargo, o 
acompanharam em uma visi-
ta pelas margens de trecho do 
Ribeirão da Serra para verifica-
ção das condições impróprias 
da água, naquela ocasião. 
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FILOMENA APARECIDA PINTO GOMES FIRMINO
Faleceu em Conchas, em 16 de junho, Filomena Aparecida 

Pinto Gomes Firmino aos 49 anos. Falecida era casada com Clau-
dinei Firmino e deixou os filhos Franciele e Claudilene, além de 
demais familiares.

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

JOSÉ EDUARDO DE FARIA
Faleceu em Conchas, em 16 de junho, José Eduardo de Faria 

aos 69 anos. Falecido era casado com Maria Francisca de Faria 
e deixou os filhos Adriana, Agnaldo, Verônica, Marcelo, Fabia, 
Jerri e Rodrigo, além de demais familiares.

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

GESSE IZAC DOS SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em 17 de junho, Gesse Izac dos San-

tos aos 71 anos. Falecida era viúvo de Hilda Bandeira dos Santos 
e deixou os filhos Joaz Izac, Jaqueline e Josiel, 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.

NILSO NUNES CAVALHERO
Faleceu em Tietê, em 17 de junho, Nilso Nunes Cavalhero aos 

83 anos. Falecido era casado com Nadir Zanete Nunes e deixou 
os filhos José Luiz e Therezinha, além dos demais familiares.

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

GERALDO DA SILVA ANTÔNIO
Faleceu em Tietê, em 17 de junho, Geraldo da Silva Antônio 

aos 56 anos. Falecido era casado com Maria Nivaldo Siqueira 
Antônio e deixou os filhos Débora, Cintia, Gabriela, Graziela e 
Gabriel, além de demais familiares.

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

SANDRA HELENA LARA DE CAMARGO 
Faleceu em Sorocaba, em 16 de junho, Sandra Helena Lara de 

Camargo aos 49 anos. Falecida era casada com Marcos Antonio 
Alonso e deixou o filho João Felipe, além dos demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

AMARILDO JANUÁRIO 
Faleceu em Tietê, em 18 de junho, Amarildo Januário aos 56 

anos. Falecido era casado com Ester de Almeida Souza Januário 
e deixou os filhos Natália e Amarildo Junior, além de demais 
familiares.

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

CAMILA VIRE FOGAÇA ARANHA
Faleceu em Sorocaba, em 19 de junho, Camila Vire Fogaça 

Aranha aos 32 anos. Falecida era casada com Paulo Leonardo 
Aranha e deixou demais familiares.

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

ORLANDO DE MARSON TONON 
Faleceu em Tietê, em 20 de junho, Orlando de Marson To-

non aos 87 anos. Falecido era casado com Mathilde Marques 
Tonon e deixou os filhos Silvana Maria e Ana Maria, além de 
demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

FALECIMENTOS
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ANTONIO BRANDOLEZI
Faleceu em Sorocaba, em 20 de junho, Antonio Brandolezi 

aos 79 anos. Falecido era casado com Sílvia Maria Simão Bran-
dolezi e deixou os filhos Priscila Fernanda, Silvia Aparecida (in 
memoriam), Diego Simão e Sirlene, além dos demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Cristo Rei de Tatuí e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Cristo Rei de Tatuí, sendo 
sepultado em jazigo da família.

PAULO DE MÓDOLO ORSOLINI
Faleceu em Campinas, em 20 de junho, Paulo de Módolo Or-

solini aos 86 anos. Falecido era viúvo de Diva Maria Battistoni 
Orsolini e deixou as filhas Mônica e Cibele, além de demais fa-
miliares.

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

ELIAS PASQUOTTO
Faleceu em Piracicaba, em 21 de junho, Elias Pasquotto aos 80 

anos. Falecido era casado com Maria Elisa de Campos Pasquotto e 
deixou o filho Evandro, além dos 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.

AGEU ALVES DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 21 de junho, Ageu Alves da Silva 

aos 63 anos. Falecido era divorciado e deixou as filhas Carla, Ju-
liana e Bruna, além de demais familiares.

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

MARIA ROSA CAPELLARI  PECCHIO
Faleceu em Botucatu, em 22 de junho, Maria Rosa Capellari  

Pecchio aos 70 anos. Falecida era casada com Flávio Pecchio e 
deixou a filha Flaviana, além de demais familiares.

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

EMANUEL ZARATINI FERREIRA
Faleceu em Sorocaba, em 23 de junho, Emanuel Zaratini Fer-

reira aos dois anos. 
A criança era filho de David Maciel Ferreira e Bruna Emanue-

la Zaratini Ferreira e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório do Grupo De Paula de Tietê e, 

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

Deputado Vitor Lippi recebe demanda de Tietê
REIVINDICAÇÕES

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

Em Tietê, o prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB) reuniu no sába-
do, 19 de junho, a vice-prefeita 
Ana Madureira (PTB) e secretá-
rios municipais para reunião 
de trabalho sobre as deman-
das do município. Em seguida, 
receberam o deputado federal 
Vitor Lippi (PSDB) e assesso-
res, além dos empresários 
Humberto Zambianco e Jaime 
Milani, para percorrerem toda 
a extensão da estrada de ter-
ra que liga a Rodovia SP-127 à 
Usina Zambianco.

De acordo com o prefeito, 
desde a sua primeira gestão 
em 2017/2020 há um trabalho 
junto ao Governo do Estado de 
São Paulo, no sentido de con-
seguir a liberação da pavimen-
tação de trecho de aproxima-
damente 16 quilômetros. “Esta 
demanda foi intensificada no 
início deste ano, com produ-
tivas reuniões já ocorridas 
no Palácio do Governo e nas 
Secretarias de Estado da Agri-
cultura e de Desenvolvimento 
Regional. Graças a bom rela-
cionamento do nosso governo, 
o deputado federal Vitor Lippi 
(PSDB), amigo da região e ex-
-prefeito de Sorocaba, ‘adotou’ 
a nossa reivindicação e tem 
nos ajudado nesta busca”, des-
tacou Sandei.

Na ocasião, depois de per-
correr a estrada vicinal, o pre-
feito e o deputado estiveram 
na Usina Zambianco. Lá, Vitor 
Lippi gravou uma mensagem, 
que foi encaminhada ao go-
vernador João Doria (PSDB), 
ao vice-governador Rodrigo 

Garcia (PSDB) e ao secretário 
de Estado de Desenvolvimen-
to Regional, Marco Vinholi, 
reforçando a necessidade da 
liberação do importante inves-
timento solicitado por Sandei. 
Na mensagem, ele disse: “Es-
tou em Tietê, uma cidade im-
portante da região, com nosso 
amigo prefeito Vlamir Sandei,  
ratificando a importância da 
pavimentação da referida via, 
que dá acesso à Usina Zam-
bianco, geradora de mais de 
650 empregos diretos e mais 
de 1000 indiretos. Além de 
ser a maior empregadora da 
cidade, é também a que mais 
arrecada. Hoje, no local, há 
uma grande dificuldade com o 
tráfego de caminhões por con-
ta das condições da estrada. 
Esta é uma prioridade e espe-

ramos que seja atendida pelo 
Estado, porque sabemos que 
ajudando-os, contribuiremos 
com toda a comunidade, com 
mais empregos, arrecadação 
de impostos e promoção do 
desenvolvimento econômico”, 
argumentou o deputado. 

Na ocasião, Humberto 
Zambianco também destacou 
a importância da pavimenta-
ção, alegando que os cami-
nhões de hoje têm dificuldade 
em transitar na via por seu 
tamanho e pelas condições da 
estrada de terra, o que atrapa-
lha a produção da usina.

Vlamir Sandei ressaltou, 
ainda, que este desejo é um 
sonho antigo que, se atendido, 
trará inúmeros benefícios para 
o município, não somente no 
desenvolvimento da econo-

mia, como na viabilização da 
implantação futura de uma ci-
clovia, para oferecer um espa-
ço aos ciclistas que apreciam 
o lindo cenário existente em 
todo o acesso até a Usina Zam-
bianco.

ENCONTRO 2 - Na quinta, 
17 de junho, Vlamir Sandei foi 
recebido pelo tieteense que 
ocupou o maior cargo polí-
tico brasileiro, Michel Temer 
(MDB). A visita ocorreu em São 
Paulo, e tratou de demandas 
de Tietê, que alicerçarão o de-
senvolvimento do município.

Acompanhou o prefeito, 
a secretária municipal de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social, Marcia Orsolini Tamer 
Paladini. Segundo Sandei, o en-
contro foi positivo, tanto que 
Temer colocou-se à disposição 
para ajudar sua terra natal.

CERIMÔNIA - A convite da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, Vlamir Sandei parti-
cipou do lançamento do Pro-
grama Cidades Inteligentes, 
em São Paulo, na quarta, 23 de 
julho. Pioneiro no País, o Cida-
des Inteligentes abrange quali-
ficação, mapeamento e planeja 
linha de financiamento para 
investimentos em tecnologia. 

Atualmente, Tietê atua 
com o Programa São Paulo 
Sem Papel, que estabelece sis-
tema totalmente digitalizado 
nas trocas entre Prefeitura e 
o Governo Estadual, além do 
Parcerias Municipais, que apli-
ca nova abordagem do Gover-
no do Estado na relação com 
os municípios.

Vitor Lippi se comprometeu em auxiliar Tietê 
na conquista da pavimentação da estrada rural

Divulgação PMT

Prefeito integra Fórum 
Permanente de Mobilização

CONTRA AS DROGAS

Sorocaba sediou na manhã 
da segunda, 21 de junho, o 
Fórum Permanente de Mobi-
lização Contra as Drogas. Or-
ganizado pelo Ministério da 
Cidadania, em parceria com a 
Prefeitura de Sorocaba, o even-
to ocorreu no Parque Tecnoló-
gico e contou com a presença 
do ministro da Cidadania, João 
Roma, além de deputados e 
prefeitos, como Vlamir Sandei.

Foi a primeira vez que o Fó-
rum ocorreu fora de Brasília. 
Na oportunidade, foi apresen-
tado o termo de cooperação 
técnica, que poderá ser assina-
do entre Prefeituras e Governo 
Federal, para o desenvolvi-

mento e implantação de ações 
de redução da demanda por 
drogas, prevenção, promoção 
à Saúde, cuidado, tratamen-
to, acolhimento, apoio, mútua 
ajuda e reinserção social, em 
consonância com a nova Po-
lítica Nacional sobre Drogas 
(PNAD). Na ocasião, o secre-
tário nacional de Cuidados e 
Prevenção às Drogas, Quirino 
Cordeiro Júnior, palestrou so-
bre “Os dois anos da Política 
Nacional sobre Drogas”.

Sandei destacou a impor-
tância do termo de coopera-
ção, que permitirá aos muni-
cípios a adoção de medidas 
relevantes na área.

Divulgação PMT

Evento foi organizado pelo Ministério da Cidadania e, 
pela primeira vez, não ocorreu em Brasília
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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

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

Hoje, aproveitarei este 
espaço do jornal Nossa 
Folha para que cada leitor 
possa me conhecer melhor. 
Então, vamos lá!

Sou advogada há 14 anos 
e trabalho como especialista 
em Direito Previdenciário e 
do Trabalho, com escritó-
rio em Tietê e região, assim 
como em Osasco e São Pau-
lo. Também presto assesso-
ria previdenciária para ou-
tros escritórios de advocacia 
em todo o Brasil, principal-
mente na elaboração de Pla-
nejamento Previdenciário.

Amo a Advocacia! Ela 
tem seus inúmeros desafios 
como toda profissão, pois é 
um trabalho árduo, mas é 
muito gratificante. Assumidamente, escolhi o Direito por amor 
às pessoas e por querer ajudá-las a resolver seus problemas 
jurídicos. Certamente, elas são as minhas maiores motivação e 
felicidade.

Além de escrever, semanalmente, conteúdos previdenciá-
rios e trabalhistas para este conceituado semanário, também 
coordeno e apresento um programa de TV que se chama “Faci-
litando o Direito”, cujo intuito é compartilhar informações re-
levantes para a população acerca dos seus direitos, juntamente 
de convidados, que, na maioria, são juristas de diversas áreas.

Tenho como propósito de vida levar conhecimento e infor-
mação de maneira acessível ao público sobre as questões que 
envolvem o mundo do Direito. Portanto, tê-lo como leitor dos 
meus artigos é muito gratificante e inspirador. Assim sendo, 
agora que você me conheceu um pouco mais, o espero, nesta 
coluna, na próxima edição. Até lá!

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Divulgação

Saiba quem é a advogada 
Geruza Flávia dos Santos

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

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

e apresentadora do programa “Facilitando o Direito”,
transmitido toda quinta às 17 horas, pela

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

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

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

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

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO CASAS, APARTAMENTOS E 
SALAS COMERCIAIS EM TIETÊ:

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

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

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA

Esta é a July, uma cachorra de porte médio, já cas-
trada. Ela foi resgatada no cio e encontra-se em um lar 
temporário. Extremamente carinhosa e companheira, 
se dá bem com outros animais. Ajude a July encon-
trar uma família responsável. Mais informações pelo 
(15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)

Pelo presente edital, ficam convocados os associados traba-
lhadores (as) rurais, na ativa e aposentados, administradores 
de propriedades rurais; agricultores (as) que exerçam atividade 
individual ou em regime de economia familiar, na qualidade de 
pequenos produtores, proprietários ou não. O presidente da en-
tidade convoca todos os trabalhadores da categoria profissional 
rural, em pleno gozo de seus direitos sindicais do município 
de Cerquilho, Tietê, Jumirim, Laranjal Paulista, Conchas e Perei-
ras/SP, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
EM 9 DE JULHO DE 2021, às 18h30, em primeira convocação, 
ou às 19 horas, em segunda convocação, na sede da entidade, 
localizada na Praça José Augusto Corrêa, 45, Centro, Tietê/SP, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: AGO: 1ª) 
Leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia anterior; 
2ª)  Apresentação e leitura do relatório de atividades do ano 
de 2020; 3ª) Deliberar sobre o balanço financeiro do exercício 
de 2020, acompanhado de suas peças contábeis; 4) Parecer do 
Conselho Fiscal sobre o balanço financeiro. As deliberações se-
rão tomadas em conformidade com Estatuto Social da entidade.

Tietê/SP, 23 de junho de 2021

José Carlos Pizol, presidente

“Lembramos que, diante da pandemia vivida no Brasil, para 
evitar a disseminação do novo coronavírus e em atendimento 
às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e aos 
decretos governamentais, durante a realização da Assembleia 
Geral serão tomadas todas as medidas de segurança e higieni-
zação para se evitar o contágio. 

É imprescindível que TODOS UTILIZEM MÁSCARAS”.

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DE TIETÊ/SP

N O S S A  F O L H A
(15)3282-5133

WhatsApp

Municípios divulgam as vagas de emprego desta semana
Divulgação

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura oferece 
vagas de técnico em manu-
tenção de acessórios de auto 
e aplicação de adesivo (insu-
film); comprador; gerente de 
loja; agente de faturamento 
(PCD) com CNH; soldador; 
auxiliar de produção (mas-
culino); operador de xarope 
(masculino); analista de con-
trole de qualidade (formado 
em técnico em Química); ope-
rador têxtil (com experiência 
em preparar, operar máquinas 
e inspecionar produtos); assis-
tente de Marketing (formação 
de Publicidade); assistente de 
Tecnologia da Informação (TI) 
(cursando superior ou técnico 
e Habilitação B); expedidor e 
montador e instalador de es-
quadrias de alumínio. Além 

destas, tem vagas disponíveis 
para estágio para os cursos de 
Arquitetura, Administração, 
Engenharia e Recursos Huma-
nos.

Os interessados devem le-
var o currículo no Balcão de 

Empregos, localizado na rua 
Presidente Kennedy, 23, Cen-
tro, em Tietê. O telefone de 
contato é o (15)3285-2887.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Traba-
lhador e à Empresa (Cate) tem 

vagas de estágio para estudan-
tes de curso superior, residen-
tes em Cerquilho; profissional 
de Enfermagem e de Recursos 
Humanos, cursando técnico 
ou superior; açougueiro/repo-
sitor; operador de máquinas 
CNC; dobrador de chapas; 
soldador; auxiliar de cozinha 
PCD; cozinheiro-chefe; trato-
rista; operador de retroescava-
deira; fonoaudiólogo; torneiro 
mecânico e fresador; técnico 
de instalação; auxiliar de ins-
talação; biomédico; assistente 
contábil; assistente de Depar-
tamento Pessoal; profissional 
de Departamento Fiscal; auxi-
liar de Farmácia; operador e 
programador de torno CNC; 
torneiro mecânico; expedidor; 
operador têxtil; mecânico; 
eletricista; meio-oficial mon-

tador hidraúlico; marceneiro; 
soldador; vendedor externo; 
ajudante de açougueiro ou 
açougueiro; líder e sub-líder de 
perecíveis; técnica de Enferma-
gem; auxiliar administrativo; 
técnico em elétrica industrial, 
eletrônica e eletromecânica; e 
auxiliar de produção.

Os interessados devem en-
caminhar o currículo para a  
cate@cerquilho.sp.gov.br ou 
preencher a ficha na avenida 
Corradi II, 380, no Centro. O 
telefone é o (15)3284-5652.

CURSO - Em parceria com a 
Federação da Agricultura e Pe-
cuária do Estado de São Paulo 
(Faesp) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), 
o Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Tietê, presidido 
por José Carlos Pizol, promove 

curso gratuito de Operação e 
Manutenção de Tratores Agrí-
colas. 

Esta capacitação será reali-
zada de 26 a 30 de julho, das 8 
às 17 horas, no Sítio Boa Vista 
no bairro São João, em Tietê, e 
terá material didático e entre-
ga de certificado, além de ali-
mentação no local para todos 
os alunos inscritos.

As inscrições ocorrerão até 
23 de julho e deverão ser fei-
tas pelo WhatsApp (15)99840-
7736, pelo telefone (15)3282-
1435 ou diretamente no 
Sindicato, localizado na Praça 
José Augusto Corrêa, 45, Cen-
tro, ao lado da Prefeitura. 

Vale lembrar que o curso 
tem vagas limitadas e atenderá 
todas as normas vigentes con-
tra a covid-19.

OPORTUNIDADES



Atleta da equipe de Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado aguarda ansiosa o retorno dos treinos e das competições
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Para Lorena, o esporte lhe trouxe disciplina
HANDEBOL

Lorena Tomazela Miguel 
é a quadragésima primeira 
entrevistada do jornal Nossa 
Folha na série especial dedi-
cada aos atletas do handebol, 
comandados pelos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo 
Prado. 

Nascida em 9 de outubro 
de 2007, em Tietê, a filha de 
Flávia Tomazela Miguel e Fá-
bio Miguel e irmã de Letícia e 
Lorenzo, estuda no colégio Ab-
soluto Anglo.

No handebol, atua como 
armadora central e armadora 
lateral da categoria Mirim.

Em 2019, Lorena tornou-se 
vice-campeã da Liga de Han-
debol do Estado de São Paulo 
(Lhesp) pela categoria Mirim.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define 
no handebol?

LORENA - Eu me defino 
uma jogadora de qualidade 
boa, mais com a consciência 
que, ainda, preciso melhorar. 
Em quadra sou aquela atleta 
legal e dedicada com todos.

NOSSA FOLHA - Como foi 

seu início na equipe de han-
debol? Teve alguma influên-
cia?

LORENA - Eu iniciei na po-
sição da ponta. Sim, eu tive 
uma influência.

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

LORENA - O que eu mais 
amo é estar com as amigas e 
me preparar para os jogos. O 

que eu mais odeio são os exer-
cícios de peso.

NOSSA FOLHA - Quais são 
os maiores desafios pessoais 
neste esporte?

LORENA - São conquistar 
as vitórias e, consequentemen-
te, as medalhas.

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

LORENA - Eles têm toda 
importância, pois nos ajudam 
com a preparação física.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

LORENA - A de me ajudar 
na disciplina das atividades fí-
sicas e de aprender a vencer e 
perder.

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

LORENA - Tenho expectati-
va que os treinos voltem logo 
e que o meu desempenho seja 
o melhor.

Arquivo pessoal

Divulgação Ecort

Lorena tem 13 anos 

A saída da equipe será da praça dr. Elias Garcia

  

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos Acervo Deraldo Rodrigues

Quantas saudades do cra-
que Mário Dioracy Urso, fale-
cido em 6 de julho de 2014, 
aos 75 anos, em Santos. De 

família de Cerquilho, ele bri-
lhou como atleta da Asso-
ciação Esporte São José (Cer-
quilho), onde também atuou 
como técnico, além de jogar 
no Comercial Futebol Clube 
e no Clube Regatas, de Tietê. 

Quisera também o destino 
levar o porta-voz da comuni-
dade esportiva cerquilhense e 
desta homenagem, o escritor 
e poeta Deraldo Rodrigues 
(pai de Damana, do Nossa 
Folha), falecido em 26 de de-
zembro de 2015, aos 63 anos.

Dioracy Urso era casado 
com Rosalina Arcangeletti 
Urso. Foi gerente do Banco 
Alfomares, em Cerquilho. e, 
também, do Banco do Esta-
do do Paraná, em Cerquilho, 
Tietê, Laranjal Paulista, além 
de São Paulo e Santos, assim 
como de outros lugares.

Pela bela história que vi-
veu, o menino de Cerquilho e 
também filho de Liberato Jor-
ge Urso e Ester Simão Urso, 
irmão de Hélio e Carlinhos 
Urso, foi tão especial que 

permanecerá para sempre na 
nossa memória e em nossos 
corações. 

Como escreveu o saudoso 
Deraldo Rodrigues, respeito 
para um homem que signi-
ficou tanto para o nosso es-
porte. Certamente, o lugar 
de Dioracy, o pai de Adriana, 
Mário e Hugo, entre os me-
lhores jamais será tirado. 

Por toda sua grandeza e 
pelos momentos que seu fu-
tebol nos deu, ficam regis-
tradas aqui as nossas lem-
branças e saudades de um 
craque que carregou consigo 
a generosidade e a humildade 
e sempre cultivou amizades. 
Que nunca lhe falte uma bola 
aí em cima!

PIADINHA DA SEMANA 
- A mulher comenta com o 
marido: 

- “Querido, hoje, o relógio 
caiu da parede da sala e por 
pouco não bateu na cabeça 
da mamãe!”

- “Maldito relógio. Sempre 
atrasado!”, disse o marido.

Mário Dioracy Urso 
faleceu em 6 de julho

do ano de 2014

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ - INÍCIO DOS ANOS DE 1960
Em pé: Piroca, José Pilon, Toninho, Valdemar “Dema” Grecchi, Romeu Augusto e Jurandir

Agachados: Luiz Manoel “Gige” Souto, Mário Dioracy Urso,
Célio, Xixico Evangelista e Valtinho Goldoni

Neste domingo, 27 de ju-
nho, a Equipe de Corredores 
de Rua de Tietê (Ecort) realiza 
o  60º Treinão e conta com a 
participação de atletas de Tie-
tê e de municípios vizinhos. 
Na oportunidade, a Ecort co-
memorará o 5º ano do treinão 
com distribuição de bolo.

Vale lembrar que, nesta 
data, o percurso determinado 

será de 6,4 quilômetros e, de 
12,8 quilômetros, para quem 
decidir realizar duas voltas. 

A saída da Ecort ocorre 
da praça dr. Elias Garcia, em 
frente ao Bradesco, no Centro, 
priorizando todas as medidas 
sanitárias de segurança. 

Passado este domingo, o 
treinão ocorrerá somente na 
última semana de julho.

Ecort prepara o 59º Treinão 
para este domingo em Tietê

ATLETISMO
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O missionário redentorista 
padre Júlio Brustoloni nasceu, 
em 18 de julho de 1926, no 
bairro de São Roque, em Tie-
tê. Filho de Ettore Brustoloni 
e Angelina Dalto, ingressou no 
Seminário Santo Afonso, em 
Aparecida, em 4 de janeiro de 
1939. Fez o Noviciado em Pin-
damonhangaba durante o ano 
de 1946.

Estudou Filosofia e Teolo-
gia, em Tietê, onde fez a Pro-
fissão Perpétua em 2 de feve-
reiro de 1950. Posteriormente, 
foi ordenado sacerdote tam-
bém em sua terra natal, em 
27 de dezembro de 1951, pelo 
então bispo de Sorocaba, Dom 
José Carlos de Aguirre.

Suas atividades se inicia-
ram como vigário paroquial 
nas comunidades Santuário 
Aparecida, na Paróquia Ima-
culada Conceição, em Campi-
nas; na Igreja Nossa Senhora 
Perpétuo Socorro, em São João 
da Boa Vista; na Paróquia São 

Pedro, em Garça; e na igreja 
Santa Teresinha, em Tietê.

A partir do ano de 1959, 
depois de fazer o segundo No-
viciado, dedicou-se à pregação 
das Missões Populares nos Es-
tados de São Paulo, Minas Ge-
rais e Goiás.

Depois de deixar as mis-
sões, padre Júlio Brustoloni 
foi o coordenador da Pastoral 
do Santuário de Aparecida por 
mais de 10 anos. Tinha o cargo 
que, entre os redentoristas, se 
chama “Prefeito de Igreja”.

Naqueles tempos difíceis 
pós-conciliares, a Pastoral do 
Santuário era um constante 
desafio. Padre Júlio Brustoloni 
soube coordenar com sabe-
doria as atividades evangeli-
zadoras com as celebrações 
liturgicamente atualizadas, ao 
mesmo tempo que valorizou 
as expressões das devoções 
populares. 

Também reorganizou os 
arquivos do Santuário e man-

teve, corretamente, atualiza-
dos os livros de missa, de ba-
tizados e casamentos. Outro 

desafio que precisou enfrentar 
foi a mudança do Santuário da 
Basílica Velha para a Basílica 

Nova. Aos finais de semana, 
incluindo feriados, o atendi-
mento dos romeiros ocorreria 
no Santuário Novo em cons-
trução. Quase tudo meio ao 
ar livre, sem portas e janelas, 
havia o desconforto do vento e 
da chuva, que invadia o recinto 
das celebrações, e a lama nos 
arredores não pavimentados. 

Com 70 anos de consagra-
ção religiosa e 65 anos de vida 
sacerdotal, padre Júlio Brusto-
loni sempre mostrou tendên-
cia para a Pesquisa Histórica. 
Tinha boa redação e escreveu 
vários livros. A partir de 1982, 
transferido para a Comuni-
dade das Comunicações, em 
Aparecida mesmo, dedicou-se 
a um trabalho totalmente dife-
rente: cuidar de toda a Docu-
mentação Histórica da Provín-
cia de São Paulo, o que fez com 
brilhantismo. 

Seu trabalho até serviu de 
modelo para outras Províncias 
da Congregação. São volumes 

e volumes de cartas e crônicas 
catalogadas, ano por ano, tudo 
bem digitado.

Mas, nem por isso deixou 
os trabalhos apostólicos. Sem-
pre saía para ajudar os páro-
cos na Semana Santa e aceita-
va também tríduos e novenas, 
sempre que possível.

Nos seus últimos anos de 
vida, padre Júlio Brustoloni re-
sidiu no Seminário São Geral-
do, no Potim, que, a partir de 
2012, se tornou simplesmente 
Comunidade Irmão Bento.

Padre Júlio Brustoloni fale-
ceu às 14h30 da quarta, 25 de 
janeiro de 2017, no Hospital 
“Frei Galvão”, em Guaratin-
guetá. Tinha 90 anos e estava 
com complicações decorrentes 
da idade, além de uma fratura 
no fêmur. O velório e a missa 
foram realizados no Convento 
do Santuário de Aparecida, no 
dia posterior, e o sepultamen-
to no Cemitério Santa Rita em 
Aparecida.

Com 70 anos de consagração religiosa e 65 anos de vida sacerdotal, o religioso tinha boa redação e escreveu vários livros

Saiba quem foi o padre missionário Júlio Brustoloni

Padre Júlio Brustoloni faleceu, em 25 de janeiro de 
2017, no Hospital “Frei Galvão”, em Guaratinguetá

Acervo pessoal

BIOGRAFIA

Perfil entrevista 
Renata Marcon

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

edição traz Davina Morêra, 
também conhecida em Cer-
quilho como Dave, uma cer-
quilhense nascida em 23 de 
outubro de 1931, da união de 
Domingos Moreira e Carolina 
Daros.

Cerquilho foi sua única 
casa, onde edificou sua peque-
na família. Começou a traba-
lhar muito cedo, colhendo café 
e bordando lençol a mão, até 
que conseguiu um emprego 
fixo como tecelã na tradicional 
Tecelagem Luiz Salvador & Fi-
lhos, em 1º de julho de 1950.

Tempo depois, em 25 de 
novembro de 1964, no Diário 
Oficial, foi publicada sua ad-
missão como servente do De-
partamento Estadual da Crian-
ça no Posto de Puericultura de 
Cerquilho. Ali, trabalhou até 
sua aposentadoria, em 22 de 
dezembro de 1984, já prestan-
do serviços no atual Centro de 
Saúde “Dr. Vinício Gagliardi”.

Como no ato de sua no-
meação para a função de ser-
vente não foi contratada em 
regime de dedicação exclusi-
va, cumpria apenas seis ho-
ras de trabalhos diários e, no 
tempo livre, durante muitos 
anos, Dave foi completando 
com trabalho extra. Na época, 

prestava serviços como tele-
fonista no Centro Telefônico 
Sino Azul, em Cerquilho, de 
segunda a sexta no horário 
das 14 às 18 horas e, das 18 
às 22 horas, trabalhava como 
embaladeira na firma Raul 
Albino & Cia. Ltda. Aos finais 
de semana, Dave era dama de 
companhia para a professora 
Adelaide Tozi, que também se 
tornou patrono de uma escola 
no bairro Vila Estiva.

Quando Cerquilho despon-
tava no ramo de confecções 
infantis, Dave atuava como vo-
luntária no Clube das Mães de 
Cerquilho, ensinando a bordar 
vestidinhos, que era uma arte 
que dominava bem.

Por volta do ano de 1978, 
quando sua filha Ana Caroli-
na concluiu o curso superior, 
Dave voltou a estudar, matri-
culando-se no curso noturno. 
Assim, concluiu o 2º grau, pois 
sempre achou que podia me-
lhorar a cada dia.

Em 20 de julho de 1978, 
esta estimada cerquilhense 
recebeu homenagem do Lions 
Club pelos serviços prestados 
à comunidade local.

Em 8 de março de 1997 ou-
tra homenagem foi feita! Desta 
vez, pelo Fundo Social de So-
lidariedade de Cerquilho, no 

Acervo Nossa Folha

Renata Pelegrini Mar-
con nasceu em 26 de ju-
lho de 1985, em Tietê. É 
filha de Aparecida Mar-
con Pelegrini e José Car-
los Pelegrini (in memo-
riam) e tem como irmã 
Aline Marcon Pelegrini 
Assis.

Está casada com Gui-
lherme Roberto Marcon e 
tem dois filhos Valentina 
Pelegrini Marcon, de três 
anos, e Guilherme Rober-
to Marcon Filho, de um 
aninho.

Formada em Adminis-
tração e Comércio Exte-
rior, é pós-graduada em 
Controladoria e Finanças 
e trabalha como gerente 
administrativo financeiro 
no Sicredi Nossa Terra.

Eu sou: Uma pessoa 
muito disciplinada, comprometida e organizada. Amo muito a 
minha família e o meu trabalho.

Sinônimo de beleza: Meus filhos.
Cantor e cantora: Jorge & Matheus e Anavitória.
Ator e atriz: Channing Tatum e Vera Fischer.
Sonho: Que meus filhos conheçam o encanto dos parques da 

Disney.
Amor: o amor tem que estar presente em tudo que fazemos.
Solidão: Dias nublados.
Deus: Está sempre presente na minha vida, oro todas as noi-

tes e agradeço pelo dia que passei.
Religião: Católica.
Filme: Diário de uma Paixão.
Sonho de consumo: Passar minhas férias inteira na Flórida, 

alugar um motorhome e parar cada dia em um lugar diferente.
Defeito: Impaciência.
Qualidade: Organização.
Lugar: Minha casa.
Lazer: Passear na praia.
Qual o livro de cabeceira: Pollyana, de Eleanor H. Porter.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua: Quando crian-

ça, sonhava em ser modelo.
Momento da vida para repetir: Um cruzeiro pelas Ilhas do 

Caribe.
Alegria: O nascimento dos meus filhos.
Tristeza: A morte do meu pai.
Decepção: Guerra política do nosso país.
Receita contra o tédio: Tenha dois filhos e saberá (risos).
Tem saudades do que? Da minha infância, de sentar na cal-

çada e de conversar com os amigos.
Amizade é: ter empatia.
Um amigo especial: minha irmã.
Palavra que riscaria do vocabulário: Estupidez.
Ídolo: Minha mãe.
Frase: “Ninguém nunca terá sucesso sem ajudar os outros”.
Nota dez para: os cientistas que conseguiram desenvolver a 

vacina contra a covid-19.
Nota zero para: os governantes do nosso Brasil.
Um grande homem ou uma grande mulher: Meus pais que 

me ensinaram tudo que sei hoje.
Planos para o futuro: Continuar me aperfeiçoando e crescen-

do profissionalmente.
Recado: “Aprenda a agradecer tudo que você possui, muitas 

pessoas rezam para ter o que você tem. Não reclame da sua vida! 
Viva intensamente!”

DE 26 DE JUNHO
A 2 DE JULHO

DROGARIA BELA VISTA (15)3282-2322

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

O retrato de Dorian Gray

O romance “O Retrato de 
Dorian Gray”, de Oscar Wilde, 
um dos grandes escritores Ir-
landeses do século 19, tem 
sido considerado uma obra 
prima da literatura internacio-
nal.  O autor apresenta em seu 
livro o quanto a imagem proje-
tada de um indivíduo para os 
outros pode ser bem diferente 
do seu íntimo. 

Depois de ver seu retrato 
pintado, o jovem Dorian Gray 
sentiu-se mal com a ideia de 
ficar velho. Imediatamente, 
desejou o envelhecimento 
do quadro em seu lugar e, na 
ficção, o pedido tornou-se re-
alidade. Em sua descrição da 
pintura, o escritor apresenta 
a alma atormentada, enve-
lhecida e horrível a cada erro 
praticado. Enquanto, o corpo 
conservava o frescor da juven-
tude, seu coração estava “mais 
e mais” corrompido pelas pai-
xões e luxúrias da sociedade 
inglesa vitoriana.

De forma similar, Jesus 
Cristo conviveu com os fa-
riseus do seu tempo com a 
mesma hipocrisia. Em público, 
muitos deles se orgulhavam de 
exibir sua espiritualidade, no 

entanto, em seu interior, eram 
culpados de muitos pecados 
secretos. Diante disso, Ele os 
comparava “(...) aos sepulcros 
caiados que, por fora, se mos-
tram belos, mas interiormen-
te estão cheios de ossos de 
mortos e de toda imundícia!” 
(Evangelho Segundo São Ma-
teus 23:27).  

Na verdade, as pesso-
as sempre foram tentadas a 
apresentar uma imagem falsa 
para as outras. Todavia, Deus 
conhece o íntimo do ser hu-
mano. Isso está registrado em 
Samuel 16:07: “(...) porque o 
Senhor não vê como vê o ho-
mem. O homem vê o exterior, 
porém o Senhor, o coração”. 
Um fato ocorrido anos atrás 
ilustra bem essa verdade. “Di-
nheiro ou sua vida”, o ladrão 
anunciou o assalto à mão ar-
mada a um padre. Ao colocar 
sua mão no bolso a fim de pe-
gar sua carteira, observou seu 
crucifixo e disse: “Vejo que o 
senhor é padre. Não se preo-
cupe, pode ir!” O sacerdote, 
estupefato pelo ato solidário 
do bandido, ofereceu-lhe um 
bombom. O homem respon-
deu: “Não, obrigado! Não como 

doces durante a Quaresma”. 
O ato de não querer o cho-

colate como um sacrifício para 
sua penitência, não limpou 
sua atitude desonesta de pra-
ticar o assalto, mas mostrou 
o seu real caráter! O autor do 
livro de Provérbio destaca que 
a conduta reflete o interior do 
homem. Se ele diz ser bondo-
so, suas colocações são com-
provadas pelas práticas do 
bem, de acordo com Provér-
bios 20:11: “Até a criança se dá 
a conhecer pelas suas ações, se 
o que faz é puro e reto”.  

O mesmo acontecia com 
os líderes religiosos da épo-
ca de Cristo. Ele os advertiu e 
mostrou suas falsidades por 
falarem em piedade, mas a 
negavam pelos seus procedi-
mentos não corretos: “Ai de 
vós, escribas e fariseus, hipó-
critas, porque dais o dízimo 
da hortelã, do endro e do co-
minho e tendes negligenciado 
os preceitos mais importantes 
da Lei: a justiça, a misericórdia 
e a fé; devíeis, porém, fazer 
estas coisas, sem omitir aque-
las”! (Evangelho segundo São 
Mateus 23:23). Diante disso, 
o escritor estadunidense Mar-

vin Williams faz um alerta: “As 
aparências e as palavras são 
enganosas; o comportamento 
é o melhor juiz do caráter hu-
mano”. 

Portanto, o fundamental 
é Deus transformar os indiví-
duos de dentro para fora, con-
forme a carta de São Paulo aos 
Coríntios, capítulo 03, nos ver-
sículos 17 e 18: “Ora, o Senhor 
é o Espírito; e, onde está o Es-
pírito do Senhor, aí há liberda-
de. E todos nós, com o rosto 
desvendado, contemplando, 
como por espelho, a glória do 
Senhor, somos transformados, 
de glória em glória, na sua pró-
pria imagem, (...)”. 

Logo, a imagem projetada 
na sociedade revela seu amor 
a Deus, não somente por pala-
vras, mas pela sua prática coti-
diana. Sem jamais representar 
a personagem do livro “O re-
trato de Dorian Gray”.

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

Dia Internacional da Mulher, 
em razão da sua dedicação ao 
incentivar movimentos e pales-
tras de orientação e prevenção 
ao câncer, quando se descobriu 
portadora da mesma doença.

Quem a conheceu sabe! 
Dave nunca esmoreceu dian-
te das dificuldades e, quando 
venceu seu tempo aqui, sua 
família já não era tão pequena, 
pois havia conquistado inúme-

ros amigos.
Simples e batalhadora, a 

homenageada faleceu, em 25 
de março de 2001 e, em sua 
terra e com sua gente, ficará 
para sempre.

Em sua cidade, tornou-se 
patrona de uma Escola Muni-
cipal de Educação Infantil In-
tegral (Emei), localizada na rua 
rua Mário Gaiotto, no bairro 
Cidade Jardim. 

A N U N C I E
(15)3282-5133
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O INVERNO CHEGOU
Promoção de inverno? Temos. 

Desconto? Temos. 
Sorteio de presente especial? Temos. 
Seu inverno fica muito melhor com

Nesta sexta, das 8 às 12 horas, e, das 13 às 16 horas, a vacinação em Tietê contempla pessoas com 43 anos ou mais sem comorbidades

COVID-19

Imunização avança e novos grupos são atendidos 

Em Tietê, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Medicina Pre-
ventiva anunciou que hoje, 25 
de junho, a vacinação contra a 
covid-19 será disponibilizada 
para pessoas com 43 anos ou 
mais sem comorbidades. Das 
8 às 12 horas, serão vacina-
dos os cidadãos nascidos de 
janeiro a junho e, das 13 às 16 
horas, os nascidos de julho a 
dezembro.

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

Já em Cerquilho, a Secreta-
ria Municipal de Saúde vacina 
nesta sexta, 25 de junho, das 8 
às 11 horas, gestantes e puér-
peras com a 1ª e a 2ª doses. 
Desta vez, o local será a Policlí-
nica Municipal. Pede-se a apre-
sentação de documento pes-
soal com foto, além de cópia 
do comprovante de residência 
e da carteira de pré-natal ou 
da certidão de nascimento do 
bebê. Vale lembrar, ainda, que 
a Policlínica Municipal tam-
bém é ponto de coleta da Cam-
panha do Agasalho deste ano.

SAÍDA DE SECRETÁRIA - 
A edição de número 0527, de 
23 de junho do Diário Oficial 
Eletrônico do município de 
Cerquilho, publicou a Portaria 
7.861 assinada pelo prefeito 

Aldo Sanson (PSDB), comuni-
cando a exoneração da fun-
cionária comissionada Clau-
dia Maria Reimann Baston do 
cargo de secretária municipal 
de Saúde e Promoção Social. 
O motivo que levou à exonera-
ção do cargo não foi divulgado 
até o fechamento desta edição, 
nem o novo nome de quem 
ocupará a função.

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

Até ontem, 24 de junho, so-
mando todo o público-alvo da 
vacinação, em Tietê já tinham 
sido aplicadas 20.397 doses; 
em Cerquilho, o número era 
de 22.251; em Laranjal Paulis-
ta, 15.103; e, em Jumirim, so-
mavam 1.436. 

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 quinta, 25 de junho, 
Tietê registrava 3.402 casos 
confirmados, sendo 2.917 
curados e 376 em recupera-
ção, além de 91 óbitos. Já na 

Santa Casa eram 22 interna-
dos, sendo 19 de Tietê, dois 
de Jumirim e um aguardando 
notificação da entidade.

Já Cerquilho acumulava até 
quarta, 23 de junho, 5.693 ca-
sos confirmados, 4.637 cura-
dos e 993 em recuperação. O 
número de mortes seguia em 
alta com 123 óbitos.

No município de Jumirim, 
os casos confirmados de co-
vid-19 somavam até ontem, 25 
de junho, 552 pessoas positi-
vadas, tendo 484 curadas, 76 
em isolamento e seis óbitos. 

Já Laranjal Paulista regis-
trava até quarta, 23 de junho, 
5.118 casos confirmados, com 
4.794 pacientes curados, 221 

Divulgação PMT

Até ontem, 24 de junho, em Tietê, tinham sido 
aplicadas 20.397 doses de vacinas

PL deve autorizar pagamento de kit gás

BENEFÍCIO SOCIAL

Nesta semana, o prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) remeteu 
para aprovação do Poder Le-
gislativo o Projeto de Lei que 
autoriza o pagamento do  kit 
gás às familiais em situação 
de vulnerabilidade social de 
Tietê. Segundo o Poder Execu-
tivo, este kit gás é um benefí-
cio concedido pela Prefeitura, 
através da Secretaria de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social, às pessoas de baixa 
renda para uma recarga grátis 
de gás. “Este benefício social 
deverá atender duas mil famí-
lias, sendo o maior programa 
da categoria de toda região”, 
afirmou a secretária de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social, Marcia Orsolini Tamer 
Paladini. 

As famílias que terão di-

reito ao benefício, obrigato-
riamente, deverão comprovar 
residência no município, além 
de pertencerem a faixa de bai-
xa renda, que equivale a R$550 
ao mês, por integrante da fa-
mília, e possuírem inscrição 
no Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo Fe-
deral até 30 de abril deste ano.

De acordo com Marcia Or-
solini, todas as famílias que 
se enquadram nas condições 
estipuladas pelo programa do 
kit gás já se encontram sele-
cionadas através do sistema 
de consulta, seleção e extra-
ção de informações do Cadas-
tro Único.

Ainda segundo a secretá-
ria, a distribuição do benefício 
será através de um ticket en-
tregue na residência das famí-

lias. O início da distribuição 
está programado para segun-
da, 28 de junho, e atenderá as 
datas e horários estipulados. 
Para o responsável familiar 
nascido entre janeiro a março, 
o local será a quadra da esco-
la “Professora Carlina Alves 
Lima”, seguindo os protocolos 
sanitários, em dois períodos: 
das 9 horas às 12 horas e das 
13 horas às 16 horas.

Em relação à iniciativa, 
Vlamir Sandei destacou a im-
portância do programa inédi-
to, que servirá como apoio ao 
enfrentamento à crise gerada 
pelas questões que envolvem 
a pandemia da covid-19, além 
da oferta de cestas básicas 
que atende a população eco-
nomicamente mais vulnerá-
vel.

Vino di Vita. 
Venha e confira. Está imperdível.

em recuperação e 103 óbitos.
DETERMINAÇÃO - Na 

quarta, 23 de junho, foi anun-
ciada a prorrogação da fase de 
transição do Plano São Paulo 
para todo o Estado até 15 de 
julho. A medida é amparada 
por recomendação do Centro 
de Contingência, com base nos 
dados de evolução da pande-
mia do novo coronavírus.

A última atualização previa 
a manutenção da fase de tran-
sição até 30 de junho. Com a 
nova prorrogação, as normas 
passam a valer até a primeira 
quinzena de julho. As regras 
para funcionamento das ativi-
dades econômicas permane-
cem as mesmas: os estabeleci-
mentos podem funcionar das 
6 às 21 horas com, no máximo, 
de 40% de ocupação.

As normas valem para es-
tabelecimentos comerciais em 
geral, incluindo galerias e sho-
ppings, que também estão au-
torizados a abrirem entre 6 e 
21 horas. O mesmo expediente 
deve ser seguido por serviços, 
como restaurantes e similares, 
salões de beleza, barbearias, 
academias e clubes, além de 
espaços culturais. Todos de-
vem obedecer aos protocolos 
de segurança sanitária.

Por sua vez, permanecem 
liberadas as celebrações indi-
viduais e coletivas em igrejas, 
templos e espaços religiosos, 
desde que seguidos rigorosa-
mente todos os protocolos de 
higiene e distanciamento so-
cial. O toque de recolher nas 
645 cidades do Estado conti-
nua das 21 às 5 horas.

Vereadores sugerem novas estratégias

EM CERQUILHO

A Câmara de Cerquilho, 
por meio do Ofício 93/2021 
de autoria da Presidência e 
apoio dos demais vereadores, 
requereu novas estratégias 
para o enfrentamento da pan-
demia da covid-19 no municí-
pio.

Entre elas estão a amplia-
ção do atendimento no Posto 
de Saúde do São Francisco por 
todo período do expediente; 
realinhamento e treinamento 
dos profissionais envolvidos 
na Central Municipal de Mo-
nitoramento a fim de adequar 
informações e termos, assim 
como diferenciar alta médica 
com finalização do processo 
de monitoramento; orientar 
a população e reorientar os 

médicos sobre os medica-
mentos disponíveis na Rede 
Municipal de Saúde; contratar 
mais profissionais de apoio; 
reavaliar o convênio 3 e o pla-
no de trabalho junto à Santa 
Casa; planejar ações para ju-
lho, em virtude da perspectiva 
da crescente curva de casos 
no município, com a utiliza-
ção do Centro Cultural para 
atendimento de pacientes 
com síndromes gripais; assim 
como enviar à Câmara todos 
os relatórios do Comitê de En-
frentamento.

Além destes pedidos, su-
geriram editar decreto mu-
nicipal para multar, coibir e 
proibir a locação de chácaras 
com a finalidade de realização 

de eventos que gerem aglome-
rações; reavaliar e incluir no 
planejamento instrumentos 
legais, como PPA e LDO, para 
implementação de políticas 
públicas para o tratamento 
de pós-covid, assim como 
abrir processo de seleção 
ou contratação emergencial 
de fisioterapeutas. Também 
sugeriram convidar profis-
sional médico para integrar 
o Comitê de Enfrentamento, 
com poderes de deliberação e 
decisão; possibilitar o forneci-
mento de almoço aos funcio-
nários na UBSF São José, local 
de referência de atendimento, 
e aos profissionais da Saúde 
que trabalham no drive-thru 
de vacinação.
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ANIVERSARIANTES

Marina Rossitti 
comemorou nova idade 
ontem, 24 de junho, ao 
lado do marido André
Trotta e dos familiares 

Ana Helena Rosa 
recebe os parabéns 

do marido, dos filhos e 
da família nesta sexta, 

25 de junho

O marido Sérgio e os 
filhos Isadora e Caio 

parabenizam Cristiane 
Bussamra pela nova 
idade hoje, dia 25

Estela Maris festeja 
aniversário hoje, 25 de 
junho, junto do marido 

Marcos e dos filhos 
Luis Henrique e Ana

Kelly Franco rasga 
folhinha nesta sexta, 

25 de junho, ao lado do 
marido Ivan Lopes, dos 
enteados e familiares

Lucas Gomes de Moraes 
Ruy assopra velinhas 

nesta sexta, 25 de junho, 
na companhia dos pais, 
dos irmãos e da família 

Meire Cristina Citroni de 
Almeida muda de idade 

nesta sexta, 25 de junho, 
e recebe o carinho dos 
familiares e dos amigos

Nathália Stefani de 
Oliveira rasga folhinha 

nesta sexta, 25 de junho, 
junto do namorado 
Vinícius e da família

Rafael Wrobleski Lizier 
completa mais um ano 
de vida nesta sexta, 25 
de junho, ao lado dos 

dos familiares e amigos

Ana Cláudia Tonon 
brinda nova idade neste 

sábado, dia 26, na 
companhia dos pais 

Marli e Valter e família

Aline Franco Daros 
aniversaria amanhã, 

26 de junho, ao lado do 
filho Lorenzo, da mãe 

Zelinda e dos familiares

Augusto Meneguel 
Soares recebe os 

parabéns da namorada 
Ana e dos familiares 
amanhã, 26 de junho

Os pais Roberto e Inês, 
a família e os amigos 
parabenizam Bianca 

Colodeto Bonatti neste 
sábado, 26 de junho

Deise Puttinati 
Assumpção assopra 

velinhas neste sábado, 
dia 26, ao lado do marido 

André e dos familiares

A esposa Mara, os filhos, 
os netos e toda a família 

cumprimentam Daniel 
Foltran pelo aniversário 

amanhã, 26 de junho

Daniele Pilon 
comemora nova idade 
neste sábado, 26 de 
junho, com o marido 
Américo e as filhas

Luciara Bazelotto 
vira a folhinha neste 
sábado, dia 26, na 

companhia do marido 
Sandro e do filho Ricardo

Maria Eid de Nadai 
celebra mais um ano 

de vida amanhã, 26 de 
junho, ao lado do marido 

Santo e dos familiares

O marido, os familiares 
e os amigos felicitam a 
professora Suzane Leite 
pela nova idade neste 
sábado, 26 de junho

Anderson Scudeler 
recebe os parabéns da 

esposa Patrícia, dos 
filhos e da família neste 
domingo, 27 de junho

Camila Cattai aniversaria 
neste domingo, dia 27, 
junto dos pais Francisco 

e Susana, do irmão 
Vinícius e do namorado

Dr. Cypriano Prestes 
de Camargo recebe os 

cumprimentos da esposa 
Rosa, dos filhos e netos 
neste domingo, dia 27

Gabriela Alves Moretti 
rasga o calendário neste 
domingo, 27 de junho, 
ao lado do marido, dos 

filhos e da família

A mãe Carmen, a irmã 
Fernanda e toda família

enviam os parabéns 
para Gisele Zanata neste 

domingo, 27 de junho

Juliane Giacomazzi 
Quartaroli será festejada 
pelo marido Fernando e 
pelo filho Arthur neste 
domingo, 27 de junho

Bolo de domingo, 27 de 
junho, será para Kleber 
Souza, que comemora a 
data com a esposa Lídia, 
a filha Sofia e a família

Maria Helena Giovanetti 
Vicentin celebra mais um 
ano neste domingo, 27, 
ao lado do marido Luís, 
dos filhos e familiares

Brinde deste domingo, 
27 de junho, será para 
Marlene Peperaio, que 
comemora a data na 
companhia da família

Padre Rubem Leme 
Galvão completa 97 

anos neste domingo, 27 
de junho, e recebe os 

cumprimentos dos fiéis

Regiane Sacon vai virar 
o calendário neste 

domingo, 27 de junho, 
na companhia do marido 
Bággio e dos familiares

Tatiane Montanham 
aniversaria neste 

domingo, 27 de junho, 
na companhia da mãe, 
dos irmãos e da família

Benjamin Orr Cheung, 
filho da Deborah e do 
Taichuen e irmão da 

Maya, festeja cinco anos 
na segunda, 28 de junho

Carolina Toledo 
recebe os cumprimentos 
e o carinho da família e 
dos amigos na segunda, 

28 de junho

O marido Alexandre e os 
filhos Caio, Pedro, Lucca 
e Mariana parabenizam 

Débora Stringa na 
segunda, 28 de junho

Hugo Leonardo Arruda 
reúne os familiares e a 
namorada Edlaine para 
brindar seu aniversário 

na segunda, 28 de junho

Isabel Foltran assopra 
velinhas na segunda, 28 
de junho, e comemora a 

data na companhia 
de toda família
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Isabel Olegário 
celebra nova idade na 
segunda, 28 de junho, 
na companhia do noivo 

Walter Yassuda

Maria Falcão comemora 
aniversário na segunda, 

dia 28, com o marido 
Márcio, a filha Thaís, a 
neta Ana e familiares

Maryanna Gomes Dainez 
completa 12 anos nesta 
segunda, 28 de junho, 

junto dos pais Lindalva e 
Bertinho e da família

Pedro Forlevize apaga 
velinhas na terça, 29 de 
junho, ao lado dos pais 
Ana Paula e Crau, da 

irmã Ana Clara e família

Pedro Scagion festeja 
mais um ano de vida 

junto da esposa Valéria, 
das filhas, dos netos e 
família na terça, dia 29

Guerino Marcuz Neto 
muda de idade na 

terça, 29 de junho, na 
companhia dos pais, da 
namorada e familiares

Ana Rapete celebra 
mais um ano na quinta, 
dia 1º, na companhia 

do marido Rapete e do 
filho Guilherme

Ana Júlia Moreto Coan 
assopra velinhas na 

quinta, dia 1º, ao lado 
dos pais Níobe e José 
Carlos e da irmã Luisa

Aquiles Calegare 
receberá cumprimentos 

na quinta, dia 1º, da 
esposa Carmem, dos 

filhos e dos familiares

Julieta Luvizotto Nicolau, 
festeja aniversário na 
quinta, dia 1º, junto 

do marido William, dos 
filhos, netos e noras

Mariana Costa receberá 
os parabéns dos filhos 
Maria e Théo, dos pais, 
dos irmãos e familiares 
na quinta, 1º de julho

Sandra Cestarioli 
aniversaria na quinta, 
1º de julho, ao lado do 
marido Ari e dos filhos 
Agnez e Luís Augusto

Polyana de Nadai faz 
aniversário na segunda, 
28 de junho, e festeja 
com o namorado Du, a 
filha Joana e familiares

A mãe Nany envia os 
parabéns para o filho 
Rodrigo Camargo, que 
assopra velinhas nesta 
segunda, 28 de junho

Flávio Augusto Vire 
recebe os cumprimentos 
da esposa Juliana, dos 
filhos e familiares na 

terça, 29 de junho

A esposa Glauce e os 
filhos Pedro e Ana Laura 

cumprimentam Pedro 
Melaré pelo aniversário 
na quarta, 30 de junho

Silvana Pissinatti 
comemora aniversário na 
quarta, dia 30, junto do 
marido Odival e da filha 

Ana Beatriz

Sônia Nicolosi troca de 
idade na quarta, 30 de 
junho, na companhia 

do marido George, dos 
filhos e dos familiares

Cleide Marcon Baccili 
Pasquali aniversaria na 
quarta, dia 30, com o 

marido Junior e os filhos 
Thiago e Isabela

Graziele Alves da Silva 
Chagas apaga velinhas 
na quarta, dia 30, junto 

do marido Matheus e 
da filha Mikaelly

Isabela Módolo Ruy 
assopra velinhas na 

quarta, 30 de junho, ao 
lado dos pais Laerte e 
Arlete e da irmã Alice

O bolo da terça, dia 29, 
será para Gicelda Ruy 

Pulito, que festeja a data 
com as filhas Aiane e 
Luize e toda a família

Celina Melaré Foltran 
comemora aniversário 

na terça, dia 29, na 
companhia do marido, 
das filhas e dos netos

O marido Fernando, as 
filhas e os familiares 

felicitam Daniela Foltran 
Januário pelo níver na 

terça, 29 de junho

A família e os amigos 
parabenizam Taís Zaia 
pela comemoração da 
nova idade na próxima 

quarta, 30 de junho

Tone Martin 
receberá os parabéns 

dos filhos, dos netos, da 
família e dos amigos na 

quarta, 30 de junho

Willian Marcon troca de 
idade na quarta, 30 de 
junho, e festeja a data 
com a esposa Juliana, o 

filho Théo e família

Guto Paladini festeja 
aniversário na quinta, 
dia 1º, junto da esposa 

Marie, da filha Fernanda, 
da mãe Berta e família

O marido Gilmar e o filho 
Renato parabenizam 

Juliana Seviero de Paula 
pela nova idade na 
quinta, 1º de julho

Juliano Ferraz (Bocão) 
assopra velinhas na 

quinta, 1º de julho, ao 
lado da esposa Gabriela, 
da filha Lis e familiares

Bolo da segunda, 28 de 
junho, será para Miriã 

Santos, que festeja 
a data com os pais, a 
família e o namorado

Paulo Grecchi muda de 
idade na segunda, 28 de 
junho, na companhia da 
esposa Angélica e das 
filhas Bruna e Paula

Pedro Sales aniversaria 
na segunda, 28 de junho, 

e recebe o carinho da 
esposa Eliane e dos 

filhos Pedro e Caroline

Maiza Gazabim festeja 
nova idade na quarta, 

30 de junho, com o 
marido, os filhos, as 

noras, o neto e a família

Bolo da quarta, 30 de 
junho, será para Marcos 

Alves Corniati, que 
brinda com a esposa 

Juliana e a filha Laura

Murilo Bertola vira o 
calendário na quarta, 
30 de junho, junto da 

esposa Andreza, do filho 
Lorenzo e da família

Bolo da terça, 29 de 
junho, será para Pedro 
Coutinho, que festeja 
a data especial com a 

esposa Sílvia e familares

José Eduardo Carvalho 
aniversaria na terça, 

dia 29, junto da esposa 
Marise e dos filhos Júlia, 

Gabriel e Giovana

A esposa Luciana e 
os filhos Augusto e 

Guilherme felicitam Beto 
Formigoni pelo níver na 
próxima quarta, dia 30

ANIVERSARIANTES

Isabella Floriam Amorim, 
filha de Julio Cesar Juarez 
Amorim e Juliana Molina Flo-
riam, completou um aninho, 
em 10 de junho, mas a festa 
ocorreu, no dia 12, em Tietê. 

Tema Amigos da Floresta 
teve decoração da Solange Vi-
dal, menu do Buffet Athayde 
e bolo e doces da Tais Maras-
sato Santos. Isabella é neta de 
Antonio Carlos de Amorim e 
Elena Juarez Amorim e de Luis 
Carlos Floriam e Maura Algeo 
Molina Floriam.

Isabella
Janiana Paula Fotografia
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Em Cerquilho, Genésio Morás e Elisabete 
Dante completaram 28 anos de matrimônio na 
sexta, 18 de junho, junto dos filhos Vinicios e 
Ana Caroline, da nora Lette e toda a família. 

Da redação do jornal Nossa Folha, seguem 
as felicitações pelas Bodas de Hematita!

Em Tietê, Renata Sanai Kumakawa da Silva e 
Márcio da Silva completaram sete anos de ma-
trimônio na quarta, 23 de junho, e receberam os 
parabéns da família e dos amigos. 

Da redação do jornal Nossa Folha, seguem 
os cumprimentos pelas Bodas de Citrino! 

Em Cerquilho, Julio Tedeschi e Tatiane Do-
righello festejaram 13 anos de união, em 24 de 
maio deste ano, ao lado do filho Caio e dos fa-
miliares. 

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza 
o casal pelas Bodas de Ágata!

Em Cerquilho, Ricardo Lanza e Andrea Betti-
ni comemoraram 26 anos de casamento ontem, 
24 de junho, junto do filho Pedro, da nora Yana 
Ronchi e dos familiares. 

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

Em Cerquilho, Everton Scudeler e Dayane 
Zacharias Scudeler brindaram o quarto ano de 
amor e cumplicidade na quarta, 24 de junho, ao 
lado da filha Antonella e da família. 

Recebam do jornal Nossa Folha os parabéns 
pelas Bodas de Cristal de Rocha!

Em Tietê, Andreia Torrezan Moraes e Suelito 
de Campos Moraes comemoraram 28 anos de 
casamento no sábado, 19 de junho, na compa-
nhia dos filhos Henrique, Fábio e Marcelo e fa-
miliares. O jornal Nossa Folha cumprimenta o 
casal pelas Bodas de  Hematita!

Em Tietê, Sueli de Cristo Leite e Luiz Henri-
que Gobo brindaram 41 anos de amor e cumpli-
cidade na segunda, 21 de junho, com as filhas 
Graziela e Gisela e família. 

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

Em Cerquilho, Luciana da Silva Pinto Lu-
vizotto e Márcio Luiz Luvizotto festejaram 25 
anos de união na terça, 22 de junho, na compa-
nhia das filhas Giovanna e Isabella e dos fami-
liares. Os amigos do jornal Nossa Folha felici-
tam o casal pelas Bodas de Prata!

Em Cerquilho, Roberta Simões e Sandro Ri-
beiro Pires festejaram 10 anos de união na quar-
ta, 24 de junho, na companhia da filha Mariah e 
dos familiares. 

Os amigos do jornal Nossa Folha felicitam o 
casal pelas Bodas de Esmeralda!

Em Tietê, Sergio e Neuzeli Zamuner comple-
tarão 33 anos de matrimônio nesta sexta, 25 de 
junho, e receberão os parabéns dos filhos Dou-
glas e Yara e família. 

Da redação do Nossa Folha, seguem os cum-
primentos pelas Bodas de Quartzo Fumê! 

Em Cerquilho, Maria Elisabeth Gaiotto Se-
bastiani (Beth) e Antonio Carlos Sebastiani (To-
ninho) comemorarão 44 anos de casamento 
hoje, 25 de junho, junto dos filhos e familiares

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pe-
las Bodas de Pérola South Sea!

Em Cerquilho, Gabriela Rodrigues Alves Mo-
retti e Beto Moretti brindarão 27 anos de amor e 
cumplicidade nesta sexta, 25 de junho,  ao lado 
dos filhos Paulo Roberto e Felipe e dos familia-
res. Recebam do jornal Nossa Folha os para-
béns pelas Bodas de Crisoprásio!

Em Tietê, Murilo José Franciscati 
Correia e Natália de Castro Coan fes-
tejarão oito anos de união neste do-
mingo, 27 de junho, na companhia 
dos pais Maria José, Geraldo e Maria 
Bethania e familiares. Os amigos do 
jornal Nossa Folha felicitam o casal 
pelas Bodas de Rubelita!

Em Tietê, José Eduardo Figueire-
do Junior e Juliana Helena Bonadia 
Figueiredo completarão 24 anos de 
matrimônio na segunda, 28 de junho, 
e receberão os parabéns da filha Mari-
na e da família. Da redação do Nossa 
Folha, seguem os cumprimentos pe-
las Bodas de Madrepérola! 

Em Tietê, Neto Perez e Bruna Ca-
rolina Natel Perez comemorarão 20 
anos de casamento na quarta, 30 de 
junho, junto do filho Pedro e dos fa-
miliares.

O jornal Nossa Folha parabeniza 
o casal pelas Bodas de Diamante Co-
lorido!

Em Cerquilho, Antonio Adnir Ca-
legare e Angélica Maria Paes Calegare 
brindarão 48 anos de amor e cumpli-
cidade na quarta, 30 de junho, com 
os filhos Jaime, Lígia e Diogo, os ne-
tos João Pedro e Vinícius e as noras 
Kelly e Juliana. Recebam os parabéns 
pelas Bodas de Olho de Gato!

Em Tietê, Marilda Bonilha e Sylvio 
Martins Bonilha Filho (Sylvinho) cele-
brarão 38 anos de união e lealdade na 
quarta, 30 de junho, ao lado da filha 
Talyta e da família. 

Os amigos do jornal Nossa Folha 
cumprimentam o casal pelas Bodas 
de Olho de Tigre!

Em Cerquilho, Fabiano Janeiro e 
Evelise Costa Stefani festejarão 14 
anos de união na quarta, 30 de junho,  
na companhia dos filhos Lucas e Ana 
Laura e familiares. 

Os amigos do jornal Nossa Fo-
lha felicitam o casal pelas Bodas de 
Quartzo Rosa!

Em Tietê, Adrieli Marques e Fer-
nando Petrin completarão quatro 
anos de matrimônio na quinta, 1º de 
julho, e receberão os parabéns da fa-
mília.

Da redação do Nossa Folha, se-
guem os cumprimentos pelas Bodas 
de Cristal de Rocha! 

Em Tietê, Erica Del Agnolo Mazer 
e José Roberto Mazer (Beto) comemo-
rarão 21 anos de casamento na quin-
ta, 1º de julho, junto dos filhos José 
Roberto e Lígia e dos familiares. 

A equipe do jornal Nossa Folha 
parabeniza o casal pelas Bodas de In-
dicolita!

Em Cerquilho, Nelson Luiz Scom-
parim e Marilda Simão Scomparim 
celebrarão na quinta, 1º de julho, 43 
anos de matrimônio ao lado dos fi-
lhos Julio e Marcelo, das noras Adria-
na e Débora e dos netos Henrique e 
Luísa. Parabéns do jornal Nossa Fo-
lha pelas Bodas de Labradorita!

Em Cerquilho, Sergio Luis Bueno 
e Luzia Bueno celebrarão 32 anos 
de casados na quinta, 1º de julho, ao 
lado das filhas Daniele e Daiane e de 
toda a família. 

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

Genésio e Elisabete

Renata e Márcio

Julio e Tatiane

Ricardo e Andrea Everton e Dayane

Andreia e Suelito Sueli e Luiz Henrique

Luciana e Márcio

Roberta e Sandro Sergio e Neuzeli Beth e Toninho Gabriela e Beto

Murilo e Natália Figueiredo e Ju Neto e Bruna Antonio e Angélica Marilda e Silvinho

Fabiano e Evelise Adrieli e Nando Erica e Beto Nelson e Marilda Sérgio e Luzia

BODAS
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A Faculdade Cerquilho 
(FAC) abriu inscrições para o 
Concurso de Redação, que pre-
miará os três melhores textos 
com bolsas de estudo. Iniciati-
va pretende incentivar os alu-
nos que terminaram o Ensino 
Médio nos últimos anos e que 
buscam prosseguir os estudos, 
agora em nível superior. 

As inscrições seguem aber-
tas até quarta, 30 de junho. 
Para se inscrever é necessário 
preencher o formulário dispo-
nível no site faculdadecerqui-
lho.com.br e realizar a redação 
em 17 de julho, em formato  
online. A divulgação dos resul-
tados está prevista para 26 de 

julho, e os premiados poderão 
escolher um dos cursos que 
oferecidos pela FAC: Direi-
to, Enfermagem, Engenharia, 
Odontologia ou Psicologia.

Trata-se que uma oportuni-
dade única, visto que o 1º co-
locado receberá bolsa integral, 
válida para todo o período do 
curso escolhido. Já o 2º coloca-
do será contemplado com uma 
bolsa parcial de 50%, também 
válida durante o curso inteiro. 
Por fim, o 3º colocado receberá 
uma bolsa parcial de 30%, tam-
bém para os cinco anos.

Vale reforçar que a FAC é 
uma instituição de Ensino Su-
perior do Grupo Educacional 

Faveni e tem professores mes-
tres e doutores.

“Ao conceder bolsa de es-
tudos para os três primeiros 
colocados deste Concurso de 
Redação, a FAC colaborará, de 
forma efetiva, para que mais 
jovens possam fazer um cur-
so de graduação e, assim, me-
lhorarem sua participação no 
mercado de trabalho”, desta-
cou Ana Cláudia Monéia, dire-
tora-adjunta da FAC.

Mais informações poderão 
ser solicitadas pelo (15)99822-
8677 ou, pessoalmente, na ins-
tituição, que fica na avenida 
Prefeito Antônio Souto, 191, 
em Cerquilho.

Faculdade Cerquilho realiza Concurso de Redação
OPORTUNIDADE

Serão oferecidas aos participantes três bolsas de estudo, sendo uma integral e duas parciais com desconto de 50% e 30%

Começa o tríduo de Nossa 
Sra. do Perpétuo Socorro

SEMINÁRIO

Em Tietê, com o tema 
“Maria, medianeira de todas 
as graças”, os fiéis de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro 
convidam a comunidade para 
acompanhar os dias de tríduo 
e a festa na igreja Santa Tere-
sinha.

Vale lembrar que o tríduo 
em homenagem à Mãe do Per-
pétuo Socorro teve início na 
quarta, 23 de junho, com o 
tema “Com Maria, chegamos 
antes, mais e melhor às nossas 
metas”. Houve doação de ma-
terial de limpeza.

Ontem, 24 de junho, no 
2º dia do tríduo, o tema foi 
“As orações dos Santos são 
orações de servos, mas as de 
Maria são orações de Mãe”. Na 
ocasião arrecadaram-se ali-
mentos não-perecíveis.

Nesta sexta, 25 de junho, 
às 19 horas, haverá o 3º dia do 
tríduo, com o tema “Unidos ao 
Filho, celebremos as glórias de 
Maria”, além da doação de ma-
terial de higiene pessoal.

Neste sábado, 26 de junho, 

às 15h30, ocorrerá a procissão 
por meio de uma carreata. O 
tema será “Pelas estradas da 
vida, Nossa Senhora vai”.

E, por fim, neste domingo, 
27 de junho, data solene em 
homenagem à Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, haverá 
missa às 7h30 e às 10 horas, 
além de venda de doces e sal-
gados ao término das celebra-
ções. À noite, será realizada a 
missa luminosa às 18 horas 
com o tema “Maria, medianei-
ra de todas as graças”.

Anunciadas 
as eleições 
do Creci-SP

ONLINE

Na quarta, 7 de julho, se-
rão realizadas as eleições 
para a escolha dos represen-
tantes do Conselho Pleno, 
que estarão à frente do Con-
selho Regional de Corretores 
de Imóveis (Creci-SP), no triê-
nio compreendido pelo perío-
do de 1º de janeiro de 2022 a 
31 de dezembro de 2024.

Pelas regras, somente 
Pessoas Físicas (PF) poderão 
votar. Neste ano, excepcio-
nalmente,  as eleições serão 
realizadas exclusivamente 
pela internet, por meio do 
site votacreci.com.br, que, no 
dia da votação, poderá ser 
acessado até às 20 horas, de 
qualquer lugar do Brasil ou 
do Exterior.

Vale ressaltar, ainda, que 
vinte dias antes da data da 
eleição, o corretor habilitado 
receberá, em seu e-mail ca-
dastrado no Creci-SP, senha 
individual, pessoal e intrans-
ferível, para acesso à votação.

Festival Culturando abre inscrições

CONCURSO DE POEMAS

Estão abertas até 15 de 
agosto as inscrições para o 
concurso de poemas do Fes-
tival Culturando de Literatura 
- Vila das Artes 2021. Aberto 
a autores do Brasil, evento dis-
tribuirá R$15 mil em prêmios. 
Além de 10 textos seleciona-
dos na categoria nacional, o 
festival contará também com 
o Prêmio “Manoel Novaes”, 
que selecionará e premiará 
três poemas de autores nasci-
dos ou residentes em um dos 

cinco  municípios de atuação 
do Culturando: Cerquilho, Tie-
tê, Laranjal Paulista, Jumirim e 
Porto Feliz. 

O título do prêmio é uma 
homenagem ao fundador de 
Jumirim, cidade em que se lo-
caliza a sede do Culturando e 
onde será realizado o concur-
so. No evento, além da premia-
ção dos poemas vencedores, 
haverá também um concurso 
para os intérpretes dos textos 
selecionados como forma de 

prestigiar as artes cênicas e 
promover a integração cultu-
ral por meio da Vila das Artes. 

Iniciativa tem coordenação 
do produtor Pablo Civitella, 
recursos da Lei Aldir Blanc e é 
uma realização do Ministério 
do Turismo, da Secretaria Es-
pecial da Cultura e do Governo 
do Estado, por meio da Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa. O regulamento está 
disponível no projetoculturan-
do.com.br.

Divulgação


