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Tietê regride à Fase Laranja do Plano SP

PANDEMIA - O Governo de São Paulo regrediu a Grande São Paulo, que inclui a capital paulista, além das regiões de Campinas, Re-
gistro e Sorocaba, à Fase Laranja do Plano São Paulo de flexibilização, que veta o funcionamento de bares e permite que restaurantes 
operem até às 20 horas. Neste grupo incluem-se Tietê, Cerquilho e Jumirim. Pertencente à Diretoria de Bauru, Laranjal Paulista, por 
sua vez, segue na Fase Vermelha, a mais restritiva.             Página 10
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Bicadinhas da semana 

Seja intolerante!

PARA ENCERRAR

Diariamente, ao ler as notícias ou ligar a televisão é raro não 
se defrontar com escândalos, principalmente no mundo políti-
co. E isso não é assunto distante! Ele é mais real que se imagina! 
Infelizmente, tantas mazelas assim criam um olhar cético quan-
to aos rumores da política e só empobrecem o Brasil. 

Fato é que, no nosso País, a prova que a maioria dos políticos 
não liga para o fim da corrupção está, exatamente, nos persis-
tentes erros cometidos, nas intermináveis sujeiras realizadas 
e na falta de punição adequada em relação aos desonestos de 
plantão. Apesar do tema corrupção ser pauta constante do no-
ticiário e a palavra honestidade estar na boca dos próprios acu-
sados, o que mais se descobre no dia a dia é que, no Brasil, são 
muitos os políticos corruptos. 

Por outro lado, sabemos também que esta problemática se-
ria facilmente melhorada se, num contexto geral, o Judiciário 
tivesse “pulso firme” no rigor da lei para bani-los do cenário 
político na mesma proporção dos seus crimes, porque, enquan-
to as autoridades competentes estiverem “de acordo” com atos 
ilícitos, estes escândalos prevalecerão. 

Além disso, atualmente, a luta contra a corrupção também 
exige mudança de comportamento do cidadão, porque uma so-
ciedade só se modifica quando os indivíduos que a compõem 
buscam a conscientização. Isoladamente, pode parecer difícil, 
mas com o comprometimento e esforços de todos, é possível 
deter a corrupção. Mesmo porque existe necessidade de se edu-
car a sociedade por meio do estímulo à ética, à moralidade e à 
honestidade, construindo um processo de formação de consci-
ência e de responsabilidade. Um município, por exemplo, de ne-
gociatas, rinhas e corrupções custa muito e continua a retardar 
seu crescimento. Porém, isso ocorre porque a população deixa. 

Você que lê este editorial acha justo a maioria das pessoas, 
que trabalha de sol a sol e paga os impostos em dia, ser pena-
lizada por más administrações? Combater a corrupção é sua 
missão também. Seja intolerante com as irregularidades, por-
que, com a palavra corrupção na boca de todos, a descoberta de 
malfeitos tem sido maior.

É fato, ainda, que a corrupção corrói a dignidade do cida-
dão, contamina os indivíduos, deteriora o convívio social, ar-
ruína os serviços públicos e compromete a vida das gerações 
atuais e futuras. O desvio de recursos não só prejudica projetos 
como também leva ao abandono obras indispensáveis. Ao mes-
mo tempo, investidores sérios afastam-se de cidades e regiões 
onde vigoram práticas de corrupção e descontrole administrati-
vo. Além disso, os efeitos são perceptíveis na carência de verbas 
para obras públicas e manutenção da cidade, o que dificultam 
a circulação de recursos e a geração de empregos e riquezas. 

Por isso, o combate à desonestidade deve estar constante-
mente na pauta das pessoas que se preocupam com o desenvol-
vimento social e sonham com um País melhor. E, independente 
dos tipos de corrupção praticados, os cidadãos que desejem um 
governo eficiente e transparente devem ficar atentos aos sinais. 
Um administrador bem intencionado escolhe como assessores 
pessoas representativas e que tenham boa reputação e capaci-
dade administrativa. Pense nisso!

 “Cuidar das nossas raízes nos ajuda a viver melhor. Não po-
demos pensar somente nas folhas e frutos, é preciso dar atenção 
também às nossas raízes” - padre Fábio de Melo.

GARRAFA SEM ÁGUA Diretamente da página Agostinho 
Sincero para o seu perfil no Facebook, Adriana Prestes trouxe 
um meme bem engraçado: “Na casa de vocês também tem bri-
ga porque um bebe e não enche a garrafa de água?”. Pelo jeito, 
muda-se o endereço, mas a família é igual!

VOLUNTÁRIO Já Regina Maria Pontes publicou o seguinte 
meme: “Perguntaram-me o que eu ganho postando bobagem, 
brigando e atormentando o povo no Facebook. Respondi: Co-
bro, nada. É trabalho voluntário”. Quem mais?

SER POBRE Um meme bem realista veio da página Bart Sin-
cero em uma publicação no Facebook: “A vida é feita de esco-
lhas, mas eu não lembro de ter escolhido ser pobre”. Aliás, essa 
foi uma “escolha” que a maioria das pessoas não fez!

APOSENTADORIA Um meme da página DecoDeco reflete 
o desejo de muitos jovens brasileiros: “A gente é muito jovem, 
mas é cada vontade de aposentar que a gente tem”. Mais al-
guém tem pensado assim?

QUASE LÁ Por meio de um meme em seu perfil do Face-
book, Everaldo Luís Lima também deixou um recado: “Tenho 
vontade de fazer caminhada, mas quando lembro que é a pé, 
eu desisto”. Coragem, rapaz!

CARA DA RIQUEZA Heliana Belli compartilhou um meme 
da página Diferentona com a seguinte reflexão: “Queria trope-
çar e cair agora em uma praia em Dubai”. Do jeito que a vida 
está, pode ser até em Saint-Tropez, na França, que ninguém 
ligaria, hein?

SEM CAFÉ Da página Caminho de Otimismo veio um meme 
bastante realista para muitos: “Só conhecemos uma pessoa de 
verdade, quando ela acorda e não tem café”. Quer conhecer? 
Faça o teste para ver! Deixe alguém sem café e descubra!

SEM “PLACA” Níobe Moreto Coan também postou um 
meme ingrato no Facebook: “Fui parado em uma blitz hoje e 
o policial perguntou por que meu carro estava sem placa. Res-
pondi: Porque ele usa Colgate Total 12. Rimos muito, fui preso!”.

ORIGEM Um meme da Elizabeth Bertanha trouxe uma ex-
plicação sobre a origem da palavra fake: “De origem mineira, 
a palavra fake é muito usada para descrever uma pessoa que 
não é atraente. Por exemplo: fulano é fake que dói”.

RODÍZIO Para lembrar a “fábrica” de memes da ex-presi-
dente da República, Dilma Rousseff, Maria Nilce Vieira de Cruz 
compartilhou a seguinte postagem: “As escolas devem voltar 
às aulas, mas em esquema de rodízio. Em um dia vão os profes-
sores e, no outro dia, os alunos”. 

BELEZA REAL Já Salles Junior trouxe um meme sincerão 
com a seguinte frase: “Se prenderam o Belo, imagina você que 
é feio. Por isso, fique em casa!”.

PARA ENCERRAR Embora seja paulistana de nascimento, a 
advogada Silvia Maria Alves de Almeida, que é filha do saudoso 
doutor Cantiadiano Garcia de Almeida, ama falar de tudo que en-
volve a sua querida Tietê, inclusive da grande admiração que ela 
tem pelo jornal Nossa Folha, sendo uma das maiores apoiadoras 
deste semanário. A equipe agradece!

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

SÁBADO: 27 de fevereiro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

DOMINGO: 28 de fevereiro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

NAS COMUNIDADES
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e cele-

bração da palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração 

da palavra aos domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta 

sexta às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela 

está em reforma.
SANTA CATARINA: missa toda primeira quarta às 20 horas.
SANTO ANTONIO: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: celebração da palavra aos sába-

dos às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês 

às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.

IGREJA SANTA TERESINHA
Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Per-

pétuo Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 

às 12 e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 
Missas no sábado, às 19 horas; domingo às 8 e 19 horas; terça, 

às 18h30; sexta às 19 horas e Bênção do Santíssimo toda 1ª sexta 
do mês.

NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: missa sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: missa sábado às 19 horas.
SÃO VICENTE DE PAULO: missa domingo às 17h30. 
SÃO PAULO APÓSTOLO: missa domingo às 19 horas. 

Agende-se
LIVE 1 Hoje, 26 de feve-

reiro, às 20 horas, pelo perfil 
@damanarodrigues no Insta-
gram, a jornalista, editora-che-
fe do Nossa Folha e criadora 
de conteúdo, Damana Rodri-
gues, entrevistará a escritora e 
cerquilhense Pâmela Campos 
de Souza, autora do romance 
“Até Que Você Se Lembre”. Ao 
vivo, ela contará como é ser 
formada pela Faculdade de Di-
reito de Itu e não exercer a Ad-
vocacia, assim como revelará 
como é trabalhar como agente 
de cuidados infantis ao mes-
mo tempo que se dedica aos 
concursos públicos e à escrita.

 
LIVE 2 Na segunda, 1º de 

março, às 20 horas, será a vez 
do Jonathan Lopes, do Senhor 
Bigode Barbearia, entrar ao 
vivo para um bate-papo com 
a jornalista, editora-chefe do 
jornal Nossa Folha e criadora 
de conteúdo, Damana Rodri-
gues, no @damanarodrigues 
no Instagram, e contar sobre 
sua trajetória, sua formação,  
como é feito o trabalho de cor-
te de cabelo e barba e como 
trata a vaidade masculina.

LIVE 3 Já a nutricionis-
ta Valéria Dalava chega para 
uma live com a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Dama-
na Rodrigues, na quarta, 3 de 
março, às 20 horas, no @da-
manarodrigues no Instagram, 
para falar sobre a necessidade 
de mudanças dos hábitos ali-
mentares e de adoção de me-
didas que contribuam para o 
fortalecimento do organismo, 
além do adequado armazena-
mento e aproveitamento de 
alimentos nesta pandemia.

MIAUJUDE A Feijuca do 
Projeto MiauJude vai ocorrer 
amanhã, 27 de fevereiro, com 
retirada a partir das 11h30, no 
barracão Santa Cruz, em Tie-
tê. A encomenda da feijoada 
tradicional e da versão vega-
na (que acompanha arroz, vi-
nagrete e couve) é aceita pelo 
aplicativo AiqFome. O valor da 
refeição é R$25 e a quantidade 
serve duas pessoas.

COLABORE Em Tietê, a Pa-
róquia Nossa Senhora Apareci-
da informou que estão à venda 
os convites para a 2ª Pizza Be-
neficente em prol do Encontro 
de Casais com Cristo (ECC). Os 
sabores disponíveis são bauru, 
calabresa e muçarela. A retira-
da será neste sábado, 27 de fe-
vereiro, das 12 às 14 horas, no 
salão da matriz.

OPORTUNIDADE De 2 a 
4 de março, a Associação Co-
mercial e Empresarial de Tietê 
(Acet) promove a Semana do 
Varejo com palestras sobre 
visão de mercado. A iniciativa 
ensinará alavancar as vendas 
com as técnicas que mais fun-
cionam; como definir o pro-
cesso de venda, como explorar 
novas formas para atingir re-
sultados com alta performan-
ce. A programação é gratuita 
e ocorrerá em formato online 
com horários diferentes. Para 
participar, é necessário reser-
var a vaga através do site re-
tailconference.com.br. Outras 
informações: (15)3282-1291.

FOTOGRAFIA Tietê abriu 
20 vagas para a Oficina Gra-
tuita de Fotografia com a ins-
trutora Melissa Szymanski. 
Workshop ocorrerá de 8 a 12 
de março, em formato online. 
De segunda a quinta, será das 
19 às 22 horas e, na sexta, das 
19 às 21 horas, com carga total 
de 14 horas. A idade mínima 
para participar é 14 anos. 

EVENTO A 2ª Campanha 
Premiada de Tietê ocorrerá no 
domingo, 21 de março, no sa-
lão São Cristóvão, com retirada 
dos combos (frango, churras-
co, refrigerante, pão e polenta) 
por drive-thru ou delivery, o 
que dará direito a um número 
da sorte para concorrer a prê-
mios nos valores de R$8 mil, 
R$6 mil, R$4 mil, R$3 mil e 
R$2 mil. A compra do combo é 
por meio do aplicativo Me En-
trega. Ação solidária será em 
prol do Hospital Amaral Car-
valho, de Jaú; da Santa Casa 
de Tietê; e da Associação dos 
Portadores de Câncer “Viva a 
Vida”, também de Tietê.
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GCM firma parceria para 
treinamento de cães

SEGURANÇA PÚBLICA

Em Tietê, na última sema-
na, a Guarda Civil Municipal 
(GCM), através do Grupo de 
Operações Especiais (GOE), fir-
mou parceria com o Grupo de 
Operações com Cães (GOC), de 
Porto Feliz, para treinamento 
de faro dos cães que compõem 
as duas corporações.

Os guardas civis munici-
pais de Tietê, Alexandre Siquei-
ra e Jeferson Moreira, destaca-
ram a importância do treino 
em conjunto para a promoção 
da troca de conhecimento em 
prol da prestação de serviço 
de segurança pública na utili-
zação de cães. Além disso, os 
agentes da GCM salientaram 
a importância de trabalhar a 

abordagem e a conduta de pa-
trulha dos animais. 

Em relação a esta parce-
ria, o prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) ressaltou que esta 
ação entre os municípios é 
fundamental, pois serve para 
fortalecer e preservar a quali-
dade da segurança pública da 
região. “Chegamos e alcança-
mos o ponto de destaque nes-
te sentido, também graças ao 
esmerado trabalho da valorosa 
GCM, por meio de investimen-
to em armamentos, veículos 
e trabalhos. Permanecemos, 
ainda, com muita expectativa, 
pela ampliação do contingen-
te da corporação”, finalizou o 
prefeito.

Divulgação PMT

Objetivo é que haja troca de conhecimento e 
aprimoramento na abordagem e conduta do animal

Prefeitura de Tietê divulga ações e anuncia revitalização 
do Parque Ecológico “Cornélio Pires”

SERVIÇOS

Na última semana, os tra-
balhos de desobstrução de 
bueiros realizados pela equipe 
da Secretaria de Serviços de 
Tietê chegou ao final da rua 
Vila Nova, no bairro São Pedro, 
próximo ao acesso da estrada 
do Shangrilá. 

De acordo com o secretá-
rio Luís Gonzaga Carniel, as 
limpezas visam prevenir ala-
gamentos em época de chuva 
forte e dar fim aos criadouros 
de insetos e animais nocivos. 
A ação também teve como ob-
jetivo mostrar a importância 
de resguardar os bueiros do 
lixo ou de despejo da varrição 
das calçadas, ações estas que 
obstruem as galerias, até mes-
mo com o acúmulo de terra, 
resultando em alagamento de 
ruas e até de residências.

REVITALIZAÇÃO - As Se-
cretarias Municipais de Turis-
mo e Cultura, Serviços, Obras e 
de Meio Ambiente anunciaram 
que o prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB) solicitou ações no sen-
tido de iniciar o processo de 
revitalização do Parque Ecoló-
gico “Cornélio Pires”. 

“Desde semana passada, 
cada uma destas secretarias 
envolvidas está com uma 

frente de trabalho dentro do 
parque, como limpeza, poda 
criteriosa da vegetação, substi-
tuição das tubulações que dis-
tribuem a água para os lagos, 
revisão elétrica e levantamen-
to das condições dos deques, 
quiosques e avaliação estrutu-
ral dos prédios do antigo res-
taurante, do salão de eventos, 
dos sanitários e do Museu His-
tórico”, informou o prefeito.

Além disso, conforme di-
vulgou a Prefeitura de Tietê, 
uma reunião com a Secretaria 

de Finanças tratou das provi-
dências orçamentárias e outra, 
com a Secretaria de Adminis-
tração, debateu ações necessá-
rias considerando compras e 
contratações.

CAFÉ COM O PREFEITO 
- Nesta semana, o programa 
Café com o Prefeito, exibi-
do pelo canal do YouTube 
da Prefeitura de Tietê, teve 
a participação da secretária 
municipal de Educação, pro-
fessora Nilza Bernardo Cou-
tinho.

Na ocasião, os temas 
abordados foram: os desa-
fios para a manutenção dos 
Índices Municipais atribuídos 
pelo Ministério da Educação, 
a volta às aulas presenciais e 
a questão da conservação e 
modernização dos prédios e 
equipamentos escolares.

O link de acesso ao canal 
da Prefeitura de Tietê no You-
Tube é youtube.com/watch?-
v=PQxnDSYrfj8.

CIPA - Entre 23 e 25 de 
fevereiro, os servidores mu-
nicipais de Tietê foram con-
vocados para participarem da 
eleição da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes 
(Cipa), através da plataforma 
digital.

Os nomes dos servidores 
anunciados para a eleição 
foram: Alexandre Rodrigues, 
Amanda Maria Nogueira da 
Costa, Francisco Carlos Go-
mes Modanesi, Inês Apareci-
da Soares Camargo, Juliana 
Ramiro Tomazela, Suelen 
Citroni Matos Schincariol e 
Thais Gaspi Silva Bueno.

Acabaram eleitas: Juliana  
Ramiro Tomazela (334 vo-
tos), Thais Bueno (129 votos) 
e Suelen Citroni (110 votos).

Desobstrução dos bueiros da rua Vila Nova,
no São Pedro, foi concluída

Divulgação PMT

Estado registra queda em vítimas fatais
ACIDENTES

O Estado de São Paulo re-
gistrou queda no número de 
fatalidades de trânsito no pri-
meiro mês de 2021, de acordo 
com novos dados do Infosiga, 
sistema do Governo do Estado 
gerenciado pelo Programa Res-
peito à Vida. 

Em janeiro, houve 359 óbi-
tos contra 377 no mesmo perí-
odo do ano passado (-4,8%). Já 
com relação a acidentes com 
vítimas, que incluem ocor-
rências não fatais, houve um 
aumento: 14.225 acidentes 
em janeiro deste ano contra 
13.676 em 2020 (+4,0%). 

A análise do Respeito à 
Vida indicou, ainda, queda nas 
fatalidades entre pedestres 
e ciclistas. A maior redução 
ocorreu entre os pedestres: 68 
fatalidades contra 95 em ja-
neiro do ano passado (-28,4%). 
A queda também foi significa-
tiva entre os ciclistas, com 26 

ocorrências fatais em janeiro 
contra 34 em 2020 (-23,5%).

Por outro lado, as ocorrên-
cias envolvendo motos lide-
ram as estatísticas, com 150 
casos em janeiro deste ano, 
aumento este de 4,2% na com-
paração com 2020 (144 óbi-
tos). Em seguida, aparecem os 

automóveis com 86 ocorrên-
cias contra 82 em 2020, varia-
ção de 4,9%.

O Programa do Governo do 
Estado de São Paulo atua como 
articulador de ações com foco 
na redução de acidentes de 
trânsito. Gerido pela Secreta-
ria de Governo por meio do 

Detran.SP, envolve também as 
Secretarias de Comunicação, 
Educação, Segurança Pública, 
Saúde, Logística e Transportes, 
Transportes Metropolitanos, 
Desenvolvimento Regional, 
Desenvolvimento Econômico 
e Direitos da Pessoa com De-
ficiência.

O Respeito à Vida também 
é responsável pela gestão do 
Infosiga SP, sistema pioneiro 
no Brasil, que publica mensal-
mente estatísticas sobre aci-
dentes com vítimas de trânsito 
nos 645 municípios. 

O programa mobiliza a so-
ciedade civil por meio de par-
cerias com empresas e asso-
ciações do setor privado, além 
de entidades do terceiro setor. 
Em outra frente, promove con-
vênios com municípios para a 
realização de intervenções de 
engenharia e ações de educa-
ção e fiscalização. 

Acidentes sem vítimas fatais aumentaram

Divulgação Infosiga

Pela Polícia Civil de Tietê, tomou posse o delegado Weslley Almeida Cirineu; pela PM de Cerquilho, a 1ª tenente Ana Carolina dos Santos Silva

Municípios recebem reforços na área de Segurança
NOVIDADE

Em Tietê, na segunda, 22 
de fevereiro, assumiu como 
novo delegado de Polícia de 
Tietê, Weslley Almeida Ciri-
neu. Na ocasião, a autoridade 
policial foi recepcionada no 
Paço Municipal pelo prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB), que des-
tacou a importância do traba-
lho conjunto entre a Polícia 
Civil (PC), Polícia Militar (PM) e 
Guarda Civil Municipal (GCM). 

Na reunião, Sandei colo-
cou-se à disposição para as 
demandas e ressaltou que não 
medirá esforços para manter 
em crescimento os números 
que asseguram a Tietê a per-
manência na lista dos municí-
pios mais seguros do Estado 
de São Paulo.

Cabe ressaltar que, na au-
sência de um delegado titular, 
a delegada titular de Porto Fe-
liz, Nuris Pegoretti, prestava 
serviço à Delegacia de Tietê.

Já em Cerquilho, na quinta, 
11 de fevereiro, o comandan-
te da 4ª Companhia de Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, 
capitão PM Willian Tonini, e a 
nova comandante do Pelotão 
da PM de Cerquilho, 1ª tenen-
te PM Ana Carolina dos Santos 
Silva, estiveram com o prefeito 
Aldo Sanson (PSDB).

Em encontro no Paço Muni-
cipal, puderam alinhar as dire-
trizes da segurança pública do 
município, bem como reafir-
maram a parceria entre a cor-
poração e a municipalidade. 

VISITA - Na quarta, 24 de 
fevereiro, Mauro Guimarães 
Soares, delegado seccional 
de polícia que responde pela 
grande Sorocaba e pelos mu-
nicípios de Alumínio, Araça-
riguama, Araçoiaba da Serra, 
Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, 
Mairinque, Piedade, Pilar do 
Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de 
Pirapora, São Roque, Tapiraí, 
Tietê e Votorantim, esteve na 
Prefeitura de Tietê em visita ao 
prefeito Vlamir Sandei.

Na oportunidade, o dele-
gado seccional ratificou a in-
formação da posse de Weslley 
Almeida Cirineu, que atuará 
no município, em conjunto 
com a delegada doutora Nuris 
Pegoretti.

O prefeito agradeceu a pre-
sença e enalteceu a importân-
cia do trabalho integrado entre 
as polícias para a manutenção 
da segurança pública no mu-
nicípio e a preservação dos 
números que apontam Tietê 
como cidade segura.

INDICAÇÃO - No início de 
fevereiro, os vereadores Junior 
Regonha (MDB) e João Marteli-
ni (PTB) encaminharam ofício 
endereçado ao Departamento 
de Polícia Judiciária (Deinter), 
de Sorocaba, reivindicando a 
indicação de delegado titular 
para Tietê. “Meses sem um 
delegado titular trouxeram 
evidentes dificuldades para 
a condução dos trabalhos da 
Polícia Civil local”, destacou 

Regonha.
Ainda de acordo com o 

vereador do MDB, em 16 de 
fevereiro, ele recebeu a infor-
mação de que Weslley Almeida 
Cirineu havido escolhido pelo 
Deinter para exercer a função 
de delegado de Tietê. “Estive 
com João Martelini na Delega-
cia de Tietê e, em contato com 
o novo delegado, nos coloca-
mos à disposição para colabo-
rar com a instituição por meio 
do Legislativo”, disse Regonha.

NOVAS ARMAS - Os poli-
ciais militares de Cerquilho e 
Boituva já trabalham com nova 
arma adquirida pela corpora-
ção. Trata-se da pistola Glock 
G22, calibre 40, de fabricação 
austríaca, que, segundo a PM, 

é reconhecida mundialmen-
te como a melhor fabricante.
Conforme divulgado, as novas 
armas chegaram para substi-
tuirem as pistolas Taurus Pro 
Tatical 24/7, usadas anterior-
mente. 

Ainda segundo a PM, para 
isso, todo o efetivo fez um cur-
so de adaptação composto de 
sete horas aula no estande de 
tiro da Polícia Militar Rodoviá-
ria, na Rodovia Castello Bran-
co, ministrado pelo capitão PM 
Willian Tonini e demais instru-
tores de tiro do 22º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior.

Na ocasião, aprenderam a 
manutenção do armamento e 
treinaram procedimentos ope-
racionais do Método Giraldi de 

tiro defensivo na preservação 
da vida, adotado pela corpo-
ração. “Dessa forma, os PMs 
estão providos com melhores 
equipamentos para prestar 
bom serviço. A próxima aqui-
sição será das espingardas se-
miautomáticas calibre 12 da 
marca Benelli, de fabricação 
italiana, para substituir as atu-
ais espingardas calibre 12 de 
repetição da marca CBC”, reve-
lou o capitão PM Willian. 

PRISÃO POR FURTO - Em 
Tietê, na manhã do sábado, 20 
de fevereiro, na rua dr. Palinu-
ro, no Centro, um homem de 
23 anos, residente no municí-
pio de Sorocaba, acabou preso 
pela GCM. 

Na referida data, os GCMs  
foram acionados por popu-
lares que presenciaram o 
acusado em tom de ameaça 
junto aos comerciantes da 
região central. Desse modo, 
abordaram o indiciado e, com 
ele, localizaram um óculos de 
sol. Uma vez que já tinham a 
informação de que o acusado 
havia furtado um determinado 
comércio, os GCMs estiveram 
com ao comerciante, que reco-
nheceu o óculos de sol como 
sendo do seu estabelecimento, 
informação comprovada atra-
vés das imagens da câmera de 
segurança. 

Diante dos fatos, o indiví-
dio de 23 anos recebeu voz de 
prisão e foi encaminhado para 
a Delegacia de Polícia de Tietê.

Divulgação PMT e PM de Cerquilho

Em Tietê, o prefeito Vlamir Sandei recepcionou 
o novo delegado de polícia no Paço Municipal

Em Cerquilho, o prefeito Aldo Sanson esteve com a 
1ª tenente Ana Carolina e o capitão Willian Tonini

Comissões debatem ações 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Na segunda, 22 de feverei-
ro, a Comissão de Saúde, Edu-
cação, Cultura, Lazer, Turismo 
e Meio Ambiente, presidida 
pelo vereador dr. Luis Grigo-
lon (PV), realizou audiência 
pública para expor as ações e 
serviços referentes ao 3º Qua-
drimestre de 2020 da Secreta-
ria de Saúde e Medicina Pre-
ventiva de Tietê.

Além de Grigolon, partici-
param da audiência Adriano 
Aronchi (DEM), Manoel Mo-
desto (Republicanos), Junior 
Regonha (MDB) e Mario Junior 
(PV). Representando o Poder 
Executivo, estiveram o secretá-
rio interino, Pedro de Paludeto 
Pasin, e a chefe do Departa-
mento de Saúde Especializada, 
Raquel de Almeida Coan.

Por quase três horas, os 

representantes do Executivo 
expuseram dados sobre ofer-
tas de serviços, consultas e 
exames médicos, distribuição 
de medicamentos, aplicação 
de vacinas, ações das Vigilân-
cias Sanitária e Epidemiológi-
ca, transporte e enfrentamen-
to da covid-19 e responderam 
perguntas dos vereadores e da 
população, que se manifestou 
através dos canais oficiais.

Já na terça, 23 de feverei-
ro, a Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade da 
Câmara promoveu audiência 
pública para avaliação das me-
tas fiscais do 3º Quadrimestre 
de 2020. Em razão da pande-
mia, a participação presencial 
foi limitada à comissão, repre-
sentantes do Poder Executivo e 
servidores do Legislativo.
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FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

Oliveira e deixou os filhos Vera, Veronica, José Maria e Jurandir, 
além de familiares. 

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

ELZA APARECIDA ANTUNES OLIVEIRA FALCI
Faleceu em Barretos, em 22 de fevereiro, Elza Aparecida An-

tunes Oliveira Falci aos 58 anos. Falecida era casada com Valdir 
Falci e deixou os filhos Valdir e Katia, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

ELIO NUNES PINA
Faleceu em Tietê, em 24 de fevereiro, Elio Nunes Pina aos 50 

anos. Falecido deixou os filhos Alex e Camila, além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após re-

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

MARISA DE FÁTIMA RIBEIRO FIUZA
Faleceu em Cerquilho, em 24 de fevereiro, Marisa de Fátima 

Ribeiro Fiuza aos 66 anos. Falecida era casada com Luiz Ribeiro 
Fiuza e deixou os filhos Daniela, Suelen, Ana Aparecida e Paulo 
Sérgio, além de familiares. 

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

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

BRAZ DE JESUS DIAS DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 17 de fevereiro, Braz de Jesus Dias 

de Souza aos 66 anos. Falecido era casado com Marimilia Gobo 
de Souza e deixou os filhos Douglas e Deiverton, além de fami-
liares. 

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

JOSÉ CARLOS ARRUDA
Faleceu em Sorocaba, em 17 de fevereiro, José Carlos Arruda 

aos 71 anos. Falecido era casado com Maria do Carmo Conceição 
Ramos e deixou os filhos Marluci, Thais e Ione, além de familia-
res. 

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

CLAUDETE APARECIDA GONÇALVES
Faleceu em Cerquilho, em 20 de fevereiro, Claudete Apare-

cida Gonçalves aos 43 anos. Falecida deixou as filhas Camila e 
Carina, além de familiares. 

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

WILMAR SILVA
Faleceu em Tietê, em 20 de fevereiro, Wilmar Silva aos 73 

anos. Falecido deixou a companheira Joana Martins e o filho Luiz 
Augusto, além de familiares. 

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

ANTONIO FONTANELLI FILHO
Faleceu em Cerquilho, em 21 de fevereiro, Antonio Fontanelli 

Filho aos 84 anos. Falecido era casado e deixou os filhos Antonio 
e Lucilene, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

EDUARDO LOMBARDI
Faleceu em São Paulo, em 21 de fevereiro, Eduardo Lombardi 

aos 88 anos. Falecido era viúvo de Antonia Tereza Tonholi Lom-
bardi e deixou os filhos Enrico e José Maria, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

ROSELI CALSAVARA RIBEIRO
Faleceu em Tietê, em 21 de fevereiro, Roseli Calsavara Ribeiro 

aos 59 anos. Falecida era casada com Adão Rodrigues Ribeiro e 
deixou o filho Matheus, além de familiares. 

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

ARLINDO VASQUES DE OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 22 de fevereiro, Arlindo Vasques 

de Oliveira aos 82 anos. Falecido era viúvo de Nair Rodrigues de 

FALECIMENTOS
VALDEMIR CLOVIS CAGALE 

Faleceu em Piracicaba, em 22 de fevereiro, Valdemir Clo-
vis Cagale aos 56 anos. Falecido era casado com Gisele Cris-
tina Serafim Cagale e deixou os filhos André, Caio, Gabriel e 
Bruno, além de familiares. 

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

ALBERTINA ALVES BRAZ
Faleceu em Cerquilho, em 23 de fevereiro, Albertina Alves 

Braz aos 93 anos.
Falecida era viúva de Francisco Hipolito Braz e deixou os 

filhos Marina, Ademir, Carlos, Vera, Waldomiro, Eziquiel e Mi-
rian, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho 
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

PAULO COLODETO
Faleceu em Tietê, em 24 de fevereiro, Paulo Colodeto aos 

76 anos.
Falecido era casado com Terezinha Benete Colodeto e dei-

xou os filhos Marcelo Domingos, Maria Fabiana, Valdemar 
José e Sandra Maria (in memoriam), além de familiares. 

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

CENSO 2021

O edital para o concurso 
do Censo Demográfico 2021, 
promovido pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), já foi publicado. No 
total, há 204.307 vagas tempo-
rárias, das quais 181.898 são 
para a função de recenseador, 
16.959 para a atividade de 
agente censitário supervisor e 
5.450 para o cargo de agente 
censitário municipal.

Para os cargos de agente 
censitário municipal e agente 
censitário supervisor, as ins-
crições vão até 15 de março. 
A taxa é de R$39,49 e as ins-
crições podem ser feitas pelo 
site da banca de avaliação Ce-
braspe.

Já para as vagas de recense-

ador, as inscrições seguem até 
19 de março. A taxa é R$25,77 
e a inscrição também pode ser 
feita pelo site do Cebraspe.

O salário previsto para 
agente censitário municipal 
é de R$2.100 e, para agente 
supervisor, de R$1.700. Já a 
remuneração do recenseador 
será por produção, calculada 
por setor censitário, conforme 
taxa fixada, unidades recense-
adas (domicílios urbanos e/ou 
rurais), tipo de questionário 
(básico ou amostra), pesso-
as recenseadas e registro no 
controle da coleta de dados. 
O candidato poderá simular 
valores de remuneração por 
meio de um link.

A previsão é de que as pro-

vas objetivas sejam aplicadas 
presencialmente, em 18 de 
abril, para o cargo de agen-
te censitário municipal e de 
agente censitário supervisor. 
Já para a função de recense-
ador, as provas presenciais 
devem ocorrer em 25 de abril, 
seguindo os protocolos sanitá-
rios de prevenção da covid-19.

De acordo com o edital, ca-
berá ao recenseador realizar a 
coleta, presencialmente e/ou 
por telefone, das informações 
do Censo Demográfico 2021 
em todos os domicílios do se-
tor censitário que lhe foi atri-
buído no âmbito da sua área 
de trabalho.

Para concorrer à função de 
recenseador, é preciso ter En-

sino Fundamental completo. 
Segundo o IBGE, a jornada 

de trabalho é de, no mínimo, 
25 horas semanais e a previ-
são de duração do contrato 
estabelece o prazo de até três 
meses, podendo ser prorroga-
do mediante necessidade de 
conclusão das atividades e de 
disponibilidade orçamentária.

Já para as funções de agen-
te censitário municipal e agen-
te censitário, exige-se o Ensino 
Médio completo. Neste caso, a 
jornada é de 40 horas sema-
nais, cumprida em oito horas 
diárias. A previsão de duração 
do contrato para as duas fun-
ções é de cinco meses, poden-
do ser prorrogado mediante a 
necessidade do Censo.

São oferecidas vagas temporárias para recenseador, para a atividade de agente censitário supervisor e para o cargo de agente censitário municipal

Prosseguem as inscrições para o concurso do IBGE
Divulgação

A previsão é de que as provas objetivas sejam 
aplicadas em duas datas: 18 e 25 de abril

Sebrae e Senac oferecem capacitação

TREINAMENTOS GRATUITOS

O Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), em parceria 
com o Governo do Estado de 
São Paulo e o Serviço Nacional 
do Comércio (Senac), oferece 
os cursos da linha Empreenda 
Rápido com Capacitação Téc-
nica em diferentes atuações.

Os treinamentos online são 
gratuitos, com vagas limitadas 
e os interessados podem se 
inscrever diretamente no link  
https://forms.office.com/
Pages/ResponsePage.aspx?i-

d=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB-
5g0h1wJZ4d5VMtwhDy0RbR-
-1UMDAxU1JBNVFDTUdZUjJ-
QV1ozM0dSMTlOVS4u.

 A primeira capacitação 
“Aprenda a manipular alimen-
tos para vender” ocorrerá de 
1º a 5 de março e, no dia 8 
do mesmo mês, das 8h30 às 
12h30.

De 8 a 12 de março e no dia 
15, das 8h30 às 12h30, haverá 
o treinamento “Aprenda boas 
práticas de instruções de tra-
balho na cozinha”. 

“Higiene e Manipulação 
de Alimentos” ocorrerá de 15 
a 19 de março, das 13h30 às 
17h30.

De 15 a 19 de março, das 
18 às 22 horas, terá a “Técnica 
para criação de uma loja virtu-
al”; e de 22 a 26 de março, das 
8h30 às 12h30, haverá o curso 
“Técnica para reduzir perdas e 
desperdícios de alimentos”. 

Para fechar o ciclo, de 22 
a 26 de março, das 13h30 às 
17h30, terá o “Venda melhor 
com técnicas consultivas”.

Educação tem oportunidade de estágio

INSCRIÇÕES ABERTAS

Em Cerquilho, a Secretaria 
de Educação e Cultura abriu 
inscrições para o estágio de 
estudantes de cursos de licen-
ciatura nas unidades escolares 
da Rede Municipal de Ensino. 

A inscrição se dará via Goo-
gle Forms em qualquer tempo, 
através do seguinte link ht-
tps://forms.gle/HjyLDbFi16H-
DcFvs5.

De acordo com a Lei Fede-
ral 11.788, de 25/9/2008, o es-
tágio não poderá exceder dois 
anos e, caso a pessoa já tenha 

estagiado por esse período, 
não poderá se inscrever no-
vamente. Cabe ressaltar que o 
contrato também será firmado 
de acordo com a Lei Municipal 
2.913, de 18/3/2009.

A carga horária diária do 
estagiário será de seis horas e 
o período do estágio remune-
rado não deverá coincidir com 
o estágio obrigatório.

No momento da disponibi-
lização da vaga, será entregue 
ao estudante a relação de do-
cumentos necessários para a 

contratação, que deverá ser 
entregue no prazo máximo de 
10 dias úteis, sob pena de can-
celamento da vaga. 

O estagiário contratado 
para o estágio remunerado 
deverá apresentar, semestral-
mente, comprovante de matrí-
cula da instituição de ensino 
contendo o curso, o semestre 
cursado e a quantidade total 
de semestres do curso.

Em caso de dúvidas, en-
tre em contato pelo telefone 
(15)3384-8333.

Abertas mais de oito mil vagas em cursos de qualificação
NOVOTEC EXPRESSO

O Governo de São Paulo, 
por meio da Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento Eco-
nômico, Ciência e Tecnologia, 
em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação, abriu 
8.355 vagas para 21 cursos 
gratuitos de qualificação pro-
fissional do programa Novo-
tec Expresso, com apoio das 
Escolas Estaduais de Ensino 
Técnico (Etecs) e das Faculda-
des de Tecnologia (Fatecs) do 
Centro Paula Souza. 

As inscrições já estão aber-
tas e devem ser realizadas até 
9 de março pelo site novotec.
sp.gov.br. Conforme divulga-
do, as aulas têm previsão de 
início para  22 de março deste 
ano. 

O Novotec Expresso é uma 
das modalidades que disponi-
biliza cursos de qualificação 
profissional a jovens de até 24 
anos, com duração de 120 ho-
ras, em parceria com escolas 
técnicas ou instituições tecno-

lógicas de Ensino Superior. 
Seguindo os protocolos sa-

nitários, no primeiro semestre 
de 2021, a modalidade será 
semipresencial e terá aulas re-
motas na plataforma Microsoft 
Teams, além de encontros pre-
senciais na unidade de ensino 
escolhida durante a inscrição.

São 21 cursos desenvolvi-
dos para atender as deman-
das atuais do mercado de tra-
balho: Ajudante de Logística, 
Design de Moda, Marketing 

Digital e Vendas em Redes So-
ciais, Auxiliar de Vendas, De-
sign de Plataformas Digitais e 
Experiência do Usuário, Mon-
tagem e Manutenção de Micro-
computadores, Computação 
em Nuvem, Edição de Vídeo 
para YouTube, Programação 
Básica para Android, Comuni-
cação e Projeto de Vida para 
o Mercado de Trabalho, Excel 
Aplicado à Área Administra-
tiva, Programação de Siste-
mas Embarcados (Arduíno), 

Criação de Sites e Plataformas 
Digitais, Gestão de Pequenos 
Negócios, Rotinas de Recursos 
Humanos, Desenho no Auto-
CAD, Introdução a Banco de 
Dados, Segurança Cibernéti-
ca Fundamental, Introdução 
ao Desenvolvimento em Java, 
Jogos Digitais e Técnicas de 
Atendimento.

Vale destacar que o Novo-
tec Expresso não possui pro-
cesso seletivo, sendo que jo-
vens entre 14 e 24 anos, com 

Ensino Fundamental comple-
to, estão aptos a se candidatar 
para uma vaga. É importante 
acompanhar os critérios de 
classificação utilizados para 
seleção dos alunos quando há 
mais inscritos que vagas. 

O programa do Governo 
do Estado tem como premissa 
a paridade de gênero dentro 
das turmas e há prioridade 
aos estudantes matriculados 
no Ensino Médio da Rede Esta-
dual e das Etecs.
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Municípios divulgam novas vagas de emprego

OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura, instalado 
na rua Presidente Kennedy, 
23, no Centro, tem vagas de 
modelista, açougueiro, técni-
co de Nutrição, nutricionista, 
fiscal, cortador de roupas, es-
tagiários de Administração, 
Química e Audiovisual. Mais 
informações podem ser obti-
das pelo (15)3285-2887.

Ainda em Tietê, o Super-
mercado Pizzol oferece vaga  
para operador(a) de caixa. Os 
requisitos são ter idade acima 
de 18 anos e residir em Tietê. 
O e-mail para envio de currícu-
lo é o rh@pizzol.com.br.

Também em Tietê, o Al-
mamater Auto Posto admite 
atendente de loja de conveni-
ência para ambos os sexos. O 
currículo deve ser entregue na 
avenida Fernando Costa (Bei-
ra-Rio), 25. Mais informações 
pelo telefone (15)99778-1711.

A Secretaria Municipal e 
Turismo e Cultura de Tietê 
tem vaga aberta para esta-
giário de Comunicação com 
conhecimentos técnicos em 
mídias sociais, domínio em 
Photoshop, Canva, Filmora ou 
similiares para edição de fotos 

e vídeos. Para ocupar a vaga, é 
necessário estar cursando fa-
culdade, não ter feito estágio 
na Prefeitura anteriormente 
e ser residente em Tietê. O 
e-mail para envio do currículo 
é o secretaria.cultura@tiete.
sp.gov.br. 

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários 
de Contabilidade, Seguran-
ça do Trabalho, Arquitetura, 
Comunicação (Jornalismo, 
Relações Públicas, Designer 
ou Publicidade e Propaganda) 
e Psicologia, além de opor-
tunidades para eletricista de 
manutenção, costureira in-
dustrial, auxiliar em metro-
logista, auxiliar de mecânico 
de refrigeração, eletricista de 
autos, balconista/auxiliar de 
padaria, açougueiro/reposi-
tor, costureira(o), operador de 
máquinas CNC, dobrador de 
chapas, soldador, auxiliar de 
cozinha PcD, auxiliar adminis-
trativo PcD, vendedor, moto-
rista, açougueiro, modelista, 
cozinheiro chefe, técnico de 
Nutrição, auxiliar de mecâni-
co de autos e veterinário. Para 

mais informações, o telefone é 
o (15)3384-5652.

Ainda em Cerquilho, há 
vaga para empregada do-
méstica para atuar em lavan-
deria, forno e fogão. Mais 
informações pelo WhatsApp 
(15)99192-5000.

Já currículos de médicos 
veterinários estão sendo sele-
cionados pela ClinVet, através 
do endereço eletrônico clinve-
terinario@gmail.com.

Também em Cerquilho, 
a JM Etiquetas admite aten-
dente, não fumante, que seja 
comunicativa e tenha conheci-
mento em Informática. O cur-
rículo pode ser encaminhado 
para o e-mail micheleetique-
tas@terra.com.br ou entregue, 
pessoalmente, na avenida João 
Pilon, 1.712.

Até 10 de março, a Secre-
taria de Agricultura, Abaste-
cimento e Meio Ambiente  de 
Cerquilho está com cadastro 
aberto para jardineiros. Os 
interessados em se cadas-
trar devem entrar em contato 
com a secretaria pelo telefone 
(15)3384-3470 ou enviar um 
e-mail para meioambiente@
cerquilho.sp.gov.br, informan-

do nome completo, RG, telefo-
ne/celular e endereço residen-
cial. 

A Viação Calvipe oferece 
vagas para o cargo de limpeza 
interna dos ônibus, para maio-
res de 18 anos que residam 
em Cerquilho e tenham ex-
periência na área. O currículo 
pode ser entregue na avenida 
Industrial, 101, no Distrito In-
dustrial de Cerquilho. 

A Camu Camu contrata 
promotor de vendas online, 
com conhecimentos e experi-
ência em vendas, Excel, Marke-
ting Digital, atendimento e 
prospecção de clientes. O cur-
rículo deve ser encaminhado 
para josiane@camucamu.com.
br.

Também em Cerquilho, o 
Colégio Origem tem vaga aber-
ta para professor de Matemá-
tica. O currículo será aceito 
somente pelo vagas@origem-
colegio.com.br. 

Ainda em Cerquilho, a Al-
bitex Click admite costureira e 
porteiro, cujo currículo, com a 
vaga especificada no assunto, 
precisa ser encaminhado para 
o e-mail recrutamento@raulal-
bino.com.br.

Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

A Perícia Médica no Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) tem por fina-
lidade avaliar as condições 
de saúde dos segurados e 
dependentes, reconhecendo 
ou não a sua incapacidade 
para o trabalho e para ou-
tras atividades habituais do 
dia a dia.

Os benefícios previden-
ciários são: auxílio por inca-
pacidade temporária; apo-
sentadoria por incapacidade 
permanente; auxílio aciden-
te; reabilitação profissional; benefício de prestação continuada 
(conhecido popularmente como LOAS), mas para ter acesso a 
eles são necessários alguns requisitos, dentre eles, o reconheci-
mento da incapacidade laborativa.

Vale ressaltar que é primordial que o segurado se prepare 
para a Perícia Médica, ou seja, providencie toda a documentação 
necessária para comprovar a sua incapacidade, pois o perito 
tem a missão de avaliar seus laudos médicos, exames e todas 
as informações relacionadas à doença do periciando, para que 
possa, após analisar, dar seu parecer técnico.

Se o perito não conseguir concluir a avaliação durante a pe-
rícia por falta de documentos, poderá requisitar novos exames 
médicos até formar sua convicção sobre a real situação da saú-
de física ou psíquica do segurado.

A decisão do perito poderá concluir pela incapacidade total 
e permanente; ou pela incapacidade total e temporária; ou pela 
redução da capacidade para o trabalho; ou, ainda, pela não in-
capacidade. E cada uma destas, terão consequências diferentes 
em relação à concessão ou não do benefício.

Quais documentos levar na hora da perícia?
•RG, CPF e documentos que comprovem a contribuição feita 

ao INSS, a CTPS - Carteira de Trabalho ou carnês;
•Atestados médicos, exames, relatórios e prontuários com-

provando a incapacidade;
•Comunicação de Acidente de trabalho (CAT), se necessário;
Como agendar a perícia médica no INSS?
Para agendar a perícia médica no INSS, é necessário aces-

sar o site ou o aplicativo Meu INSS, escolher a opção “Agende 
sua Perícia” e clicar em “Agendar Novo”. Toda vez que desejar 
acompanhar o andamento da sua solicitação, deverá clicar em 
“Resultado de Requerimento/Benefício por Incapacidade”.

Mas atenção, se o seu pedido no INSS for indeferido por 
qualquer motivo, é possível recorrer administrativamente no 
prazo de 30 dias. Em caso de dúvidas, consulte um advogado 
ou advogada da sua confiança especialista em Direito Previden-
ciário.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Divulgação

Perícia médica no INSS

SOCIEDADE RESIDENCIAL CIDADE JARDIM
Av. Guiomar Fleury de Camargo, 484, Tietê/SP
Adm. (15)3282-5268 - Portaria (15)3285-2243

adm@srcidadejardim.com.br

Tietê, 15 de Fevereiro de 2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os(as) senhores(as) sócios(as) da SOCIEDADE RESIDEN-
CIAL CIDADE JARDIM CONVOCADOS para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a ser realizada excepcionalmente devido à pandemia 
no QUIOSQUE da Sociedade, na quinta, 18 de MARÇO, às 19h30, em 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO com o mínimo legal de presentes, ou às 
20 horas, com qualquer número de sócios(as), para deliberar sobre 
os seguintes assuntos:

1º - Apreciação e aprovação de contas de 2020;
2º - Previsão orçamentária para 2021;
3º - Substituição do trator;
4º - Instalação de câmeras de monitoramento no quiosque/play-

ground;
5º - Outros assuntos de interesse geral.

MÁRIO AUGUSTO GAIOTTO BRAGA - PRESIDENTE

Observações:
1) “As deliberações das Assembleias Gerais deverão ser acatados 

por todos os sócios, bem como pelos demais órgãos sociais, inclusive 
os sócios ausentes às mesmas”. art. 32º.

2) “Os(as) sócios(as) poderão ser representados(as) por procura-
dor(a) legalmente constituído(a).” art. 39º.

3) “Sócios(as) em débito com a Sociedade não terão direito a 
voto.” art. 40º.

4) “OBRIGATÓRIO USO DE MÁSCARAS E ALCOOL GEL E DIS-
TANCIAMENTO”.

Paloma foi encontra-
da prenha na rua e hoje 
está castrada e pronta 
para adoção. É muito 
amorosa e carente. Uma 
ótima companhia!

Mais informa-
ções pelo WhatsApp 
(15)99739-3002 ou aces-
se miaujude.com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Amo Brasil, com sede na rua Professora Dalila Abdala, 153, 

Terras de Santa Maria, Tietê/SP, representada por Juliana Maciel, 
CONVOCA, por meio deste edital, os interessados para a Assem-
bleia Geral Constitutiva da Cooperativa de Recicladores, que será 
realizada na sede do 13 de Maio, em 15/3/2021, às 19 horas, com a 
seguinte ordem do dia:

1º - Aprovação do Estatuto e Constituição da Cooperativa;
2º - Eleição e Posse dos membros da Diretoria e do Conselho 

Fiscal.
Contando com a presença e participação de todos, subscreve-se o 

presente edital de convocação.

Tietê, 26 de fevereiro de 2021

OPORTUNIDADE
TERRAS DE SANTA MARIA - TIETÊ/SP

Frente para a Rodovia Marechal Rondon (SP-300)
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Segundo o ponta esquerda, Fábio Vidotto é mais que técnico, é um líder que ensina responsabilidade e compromisso dentro e fora das quadras

Para João Victor, o esporte lhe proporciona amigos

Nesta semana, o jornal 
Nossa Folha prossegue com 
a série de entrevistas com as 
atletas do voleibol da cidade 
de Tietê, treinadas por Gera 
Foltran.

Por ordem de sorteio, a tri-
gésima entrevistada é a Larys-
sa Albertini Gradim, filha de 
Marta Albertini e Wilian Rober-
to Gradim e irmã de Jonathas, 
Melyssa e Carolyne.

Nascida em Tietê, em 28 de 
junho de 2003, já completou 
o Ensino Médio e trabalha no 
e-commerce da Rede de Lojas 
Cybelar.

Laryssa é ponteira, oposta 
e líbero da categoria Juvenil 
e tem medalhas de prata nas 
categorias Mirim e Infantil e 
medalha de ouro na categoria 
Pré-mirim.  

Seu ídolo do voleibol é a jo-
gadora Jaqueline, número 8 da 
Seleção Brasileira.

NOSSA FOLHA - Defina-se 
como atleta em uma frase?

LARYSSA - Com determi-
nação e foco, eu sempre estou 
e estarei em busca de me supe-
rar de forma constante.

NOSSA FOLHA - Quando 
começou no voleibol? Teve 
influência de alguém?

LARYSSA - Eu comecei no 
voleibol em 2012 e, na epoca,  
tive influência da minha irmã 
mais velha, que ja havia treina-
do com a equipe de Tietê.

NOSSA FOLHA - Uma qua-
lidade que é necessária para 
ser atleta do voleibol?

LARYSSA - Em meu ponto 
de vista, uma qualidade que é 
necessária para ser atleta do 
voleibol é saber trabalhar em 
equipe.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz das quadras?

LARYSSA - Uma das mi-
nhas melhores lembranças é 
quando meu time ficou cam-

peão do Torneio Início da Liga 
Regional.

NOSSA FOLHA - Um mo-
mento desanimador nas qua-
dras?

LARYSSA - Ocorre sempre 
quando perdemos um jogo na 
final do campeonato, após um 
ano invictos.

NOSSA FOLHA - Qual a im-
portância do professor Gera 
Foltran?

LARYSSA - O professor 
Gera é a alma da nossa equipe. 
Ele está sempre disposto a nos 
ensinar a verdadeira essência 
do voleibol. Sua forma de trei-
namento nos ajuda a desen-
volver a autoconfiança para 
vencermos qualquer obstáculo 
em quadra.

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

LARYSSA - Hoje em dia 
não tenho adversário algum.

NOSSA FOLHA - O que é 
preciso para ser uma estrela 
do voleibol?

LARYSSA - Determinação e 
perseverança, pois é uma tra-
jetória árdua e cheia de desa-
fios.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

LARYSSA - Aprendi muito 
sobre como a falta de pessoas 
e de contato podem fazer ex-
tremamente mal à saúde men-
tal e física.

NOSSA FOLHA - Para en-
cerrar, qual é o seu maior so-
nho?

LARYSSA - Viajar bastante, 
estar com as pessoas que amo 
e ser feliz, independente de 
qualquer coisa.

No domingo, 21 de feverei-
ro, ocorreu a terceira rodada 
da 1ª Copa Associação Atlética 
Boituvense de Futebol Amador 
Regional, no campo da Asso-
ciação Atlética Boituvense, em 
Boituva.

A copa tem a organização 
de Ralph Soccer e árbitros da 
T. A. Arbitragem, e é composta 
por 12 equipes da região, divi-
didas em três grupos.

Grupo A: Grêmio Paulista 
(Laranjal Paulista), Os Meninos 
(Iperó), Tubarão (Cerquilho) e 

Força Jovem (Tatuí).
Grupo B: Juventude (La-

ranjal Paulista), Maristelense 
(Maristela), Az de Ouro (Tatuí) 
e Canabrava (Iperó).

Grupo C: Union (Boituva), 
Rei do Açaí/Sportbrasil (Cer-
quilho), Atlético The Blacks 
(Laranjal Paulista) e Quatro 
Ases (Iperó).

Na última rodada, o desta-
que foi a equipe do Union, de 
Boituva, que marcou 13 gols 
no time do Rei do Açaí/Spor-
tbrasil, de Cerquilho.

O placar da terceira rodada 
da 1ª Copa Associação Atlética 
Boituvense de Futebol Amador 
Regional ficou assim:

Union 13 x 0 Rei do Açaí/
Sportbrasil

Atlético The Blacks 1 x 1 Qua-
tro Ases

Neste domingo, 28 de feve-
reiro, haverá a quarta rodada 
no estádio da Boituvense.

8h45 - Força Jovem x Os 
Meninos 

10h45 - Tubarão x Grêmio 
Paulista

João Victor Belaz Siqueira 
é o vigésimo quinto entrevis-
tado do jornal Nossa Folha 
na série especial dedicada aos 
atletas do handebol, comanda-
dos pelos treinadores Fábio Vi-
dotto Beloto e Gustavo Prado.

Nascido em 7 de junho de 
1994, em Tietê, João Victor é 
filho de Vanessa Aparecida 
Beloto Belaz e Marcos Antonio 
de Almeida Siqueira e irmão 
do Caio Marcos Belaz Siqueira

No handebol, joga como 
ponta esquerda da categoria 
Adulto. Entre os títulos con-
quistados estão:

2013 - Vice-campeão Sub-
21 da Liga de Handebol do Es-
tado de São Paulo (Lhesp) pela 
Série Prata.

2014 - Vice-campeão dos 
Jogos Regionais.

2015 - 3º lugar nos Jogos 
Regionais.

2016 - 3º lugar nos Jogos 
Regionais.

2017 - Vice-campeão dos 
Jogos Regionais.

2018 - Campeão dos Jogos 
Regionais e campeão da Copa 
Lhesp.

2019 - 3º lugar nos Jogos 
Regionais e vice-campeão da 
Liga de Handebol do Estado 
de São Paulo (Lhesp) pela Série 
Prata.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

JOÃO VICTOR - Sou muito 
competitivo! Em qualquer de-
safio em minha vida, sempre 
busco vencer e dar meu me-
lhor. 

NOSSA FOLHA - Como foi 
seu início na equipe? Teve al-
guma influência?

JOÃO VICTOR - Comecei 
aos 12 anos e tive influência 
dos amigos da escola, por que  
naquela época grande parte 
dos alunos do handebol mo-
rava no bairro onde fui criado.

NOSSA FOLHA - O que 
você mais ama e mais odeia 

quando está nas quadras? 
JOÃO VICTOR - Amo jogar 

handebol, ficar ansioso e ner-

voso antes dos jogos. É uma 
adrenalina indescritível. E o 
que mais odeio é sentir que 

não estou sendo útil, em al-
gum momento do jogo e junto 
da equipe, além, lógico, de não  
gostar de perder.

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

JOÃO VICTOR - Meu maior 
desafio é conciliar o esporte 
com o trabalho. Alguns atletas, 
como eu, não vivem de hande-
bol, apenas jogam por amor e 
prazer.

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância dos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gusta-
vo Prado?

JOÃO VICTOR - Na minha 
infância e acredito que na de 
outros alunos também, Fá-
bio nos orientou para a vida, 
ensinando a trabalhar em 
equipe, ter responsabilidade 
e compromisso com nossas 
obrigações dentro e fora das 
quadras. Sou muito grato por 
todos os seus ensinamentos. 

Já Gustavo é um amigo que 
há um tempo vem contribuin-
do com o handebol de Tietê, 
como técnico e parceiro de 
equipe.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

JOÃO VICTOR - A oportu-
nidade foi de conhecer muitas 
pessoas e fazer grandes ami-
gos. Além, é claro, de todas as 
histórias e risadas vividas nos 
vários anos de handebol.

 
NOSSA FOLHA - Quais ex-

pectativas você tem em rela-
ção às competições em um 
cenário pós-pandemia?

JOÃO VICTOR - As expec-
tativas são as melhores! Espe-
ro que todos os campeonatos 
retornem logo à normalidade 
para que, nós, atletas, possa-
mos fazer o que mais gosta-
mos, que é estar em competi-
ções. Também quero sempre 
praticar nosso esporte.

Laryssa é filha de Marta e Wilian e tem 
três irmãos Jonathas, Melyssa e Carolyne

João Victor tem 26 anos e 
concilia esporte e trabalho

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Com a pandemia, Laryssa aprendeu sobre o valor das pessoas 

Union aplica goleada de 13 a 0 no Rei do Açaí/Sportbrasil

VOLEIBOL

AMADOR REGIONAL

HANDEBOL

Foto 1 - Equipe do Força 
Jovem, de Tatuí, tenta 
a reabilitação no seu 

segundo jogo

Foto 2 - Os Meninos, 
da cidade de Iperó, 

também sofreu derrota
e busca a reabilitação

Foto 3 - Trio de 
arbitragem formado
por César Junqueira, 

Thiago Almeida e 
Francisco Moura

Fotos divulgação



Uma das propostas é a de mostrar os benefícios da modalidade e suas possibilidades enquanto instrumento de fortalecimento do grupo 

Conheça o projeto Amigo Equipe Ricardo Vidotto 

Claudio Almeida é campeão 
no Rio Summer Open

JIU-JÍTSU

O atleta cerquilhense An-
derson Cláudio de Almeida, 
da Academia Geraldo Melo 

Jiu-jítsu - Equipe Felipe Vi-
dal/Fernandes, participou 
do Campeonato Rio Summer 
Open, na cidade do Rio de 
Janeiro, no sábado 13 de fe-
vereiro, e consagrou-se cam-
peão de jiu-jítsu pela catego-
ria Master. 

Liderado pelo professor 
Geraldo Melo, Anderson le-
vou medalha de ouro na cate-
goria Master (faixa marrom), 
no campeonato que reuniu 
atletas mundiais.

Claudio Almeida agradece 
à equipe Felipe Vidal, à Pre-
feitura de Cerquilho, através 
da Secretaria de Esportes, 
Turismo, Lazer, Juventude e 
Eventos e à família.

Campeonato Abhir tem início em Rio Claro
ABHIR

A Hípica Vidotto esteve 
presente na primeira etapa do 
Campeonato Abhir de Salto, 
Hipismo Rural e Top Riders re-
alizado no sábado e domingo, 
20 e 21 de fevereiro, no Clube 
de Cavaleiros Professor Victo-
rino Machado, em Rio Claro.

Vale destacar que este 
campeonato terá 11 etapas 
de Salto, nove de Hipismo Ru-
ral e oito de Top Riders. Nesta 
primeira etapa, ocorreram as 
competições de Três Tambo-
res e o destaque ficou com 
Daniel Lisfichtz, que estreou 
na categoria Máster vencendo 
nesta etapa.

Confira o resultado:
SALTO

Categoria Escola
3º lugar - Olivia Gretilat Xime-

nes com a égua Anabela.
HIPISMO RURAL

Categoria Master (0,80m)

1º lugar - Daniel Lisfichtz com 
o cavalo Nego.
Categoria Aspirantes (0,80m)

3º lugar - Mariana Franze com 
o cavalo Rafik Morab.
4º lugar - Lucas de Camargo 
Modanez com o cavalo Nikolai 
AJR.

TOP RIDERS
Categoria Aberta

4º lugar - Lucas Campana com 
a égua Vitória.
5º lugar - Mariana Franze com 
o cavalo Rafik Morab. 

Categoria Intermediária
2º lugar - Lucas de Camargo 
Modanez com o cavalo Nikolai 
AJR.
4º lugar - Júlia de Campos For-
migoni com a égua Serena.

Categoria Escola
3º lugar - Ana Laura Pereira 
com a égua Luna.
4º lugar - Júlia de Campos For-
migoni com a égua Serena.

Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 7jornalnossafolha.com.br

  

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Ricardo Pupato

A homenagem de hoje é 
para o eterno e grande goleiro 
do passado Reinaldo Norber-
to da Graça Tristão, ou sim-
plesmente padre Bigão.

Nascido em Piracicaba, em 
26 de junho de 1952, o filho 
de Lázaro Francisco Tristão 
e Benedita Cassimiro Tristão 
fez parte da equipe do AMA 
de Tietê no período de 1975 
a 1982. No início, foi reserva 
do goleiro Nenê Savassa e, de-
pois, ao mostrar capacidade e 
preparo, recebeu a camisa de

oficial da equipe e tornou-se 
ídolo da torcida amista. 

Ao lado de jogadores como 
Esaú Pontes, Márcio Vidotto, 
João Barriga, Odair Vidotto, 
Hugo Giovanetti, Fernando 
Gardenal, Gatão Ruy, Carli-
nhos Viotto, Chumbinho, Sér-
gio Vicentim, Vande Marcon, 
Tedeschi, Paulo César, Benatti, 
Dimas Faria, Arnaldo Brando-
lise, Nenê, Carlinhos Gardenal, 
Carlão, João, Zaguinha, Arnal-
do Mangalarga, Xixico Evange-
lista, Edson Lezier, Dival e tan-
tos outros atletas, padre Bigão 
fez história. 

O religioso, que era um go-
leiro ágil e habilidoso, ganhou 
amigos e conquistou admira-
dores em Tietê. Inclusive, na 
minha época de árbitro de fu-
tebol, apitei muitos jogos em 
que padre Bigão era goleiro.

Quem viveu a época áurea 
do AMA sabe que meu home-
nageado foi um goleiro que 
tinha habilidade, ficava próxi-
mo ao gol o tempo todo e não 
se desviava do foco. Era muito 
útil, pois pedia em campo a 
necessidade da equipe se co-
municar e colaborar com ele. 
Também era muito consciente 
da sua posição e sempre res-
peitou os atletas adversários. 

Bola por de baixo das per-
nas de padre Bigão? Nunca 
vi! Gols ele levou vários, mas 
frango jamais. Em campo, 

mesmo como árbitro, assisti a 
defesas fantásticas dele. Padre 
Bigão era muito profissional 
ao defender chutes e cabeça-
das naquela época em que só 
havia craques. 

O lançamento ao chão do 
atleta para impedir o gol com 
uma bola rasteira, o encaixe 
perfeito da bola no corpo e nas 
mãos para evitar um rebote, o 
deslocamento do corpo entre 
as traves e na área, o cruza-
mento de bola, o pênalti, o es-
canteio, as reposições e o lan-
ce sempre foram técnicas bem 
realizadas pelo homenageado.

Vale destacar que este sa-
cerdote não brilhou apenas 
em Tietê. Padre Bigão também 
passou pelo MAF Futebol Clu-
be (o Leão da Paulista) e por 
todas as categorias de base do 
XV de Piracicaba e, quando es-
tava prestes a ser incluído no 
elenco profissional, chegando 
a ficar no banco de reserva por 
duas vezes, sua vida mudou e 
a vocação religiosa falou mais 
alto. 

Para alcançar destaque no 
esporte, além de talento, fo-
ram preciso dedicação e tra-
balho em campo. Passados 
mais de 30 anos do início, o 
homenageado ainda é conside-
rado referência para atletas de 
Tietê. Sua aptidão profissional 
e características físicas, como 
estatura, peso e reação dian-

te da bola, sempre foram ex-
traordinárias. Por isso, padre 
Bigão merece ser lembrado 
como um dos melhores golei-
ros da sua geração. 

Vamos aprender com o pa-
dre Bigão que, além de goleiro, 
foi um orientador e líder de 
todo um time. A sua tranqui-

lidade também foi outra carac-
terística necessária durante os 
jogos, mesmo diante de situ-
ações de combate. Saiba que 
esta homenagem é a demons-
tração do seu empenho como 
atleta no passado e mereci-
mento como pessoa. Parabéns 
pelo ídolo que se tornou!

PIADINHA - O réu chega 
para o júri e, na primeira per-
gunta, o juiz questionou:

-“Como o senhor foi ma-
tar a sua esposa depois de 45 
anos de casamento?”

O réu respondeu:
-“Pois é, meritíssimo, a gen-

te vai adiando, vai adiando...”

Padre Bigão foi um dos 
grandes craques do AMA 
nas décadas de 70 e 80

JUVENIL DO MAF - O LEÃO PAULISTA - CAMPEÃO EM 1970
Em pé: Bigão, Baiano, Pardal, Chiquinho, Nélio, Paulinho (in memoriam) e o 

massagista Osmar (in memoriam). Agachados: Acari, Caio, Tuzinho, Ioshio e Carlos

Fotos divulgação
Iniciado em 26 de janei-

ro deste ano, o projeto Ami-
go Equipe Ricardo Vidotto 
propõe a participação de 
seis atletas com seus cava-
los, além da equipe de apoio 
com tratador e treinador, nas 
competições da Associação 
Brasileira de Hipismo Rural 
(Abhir). Segundo o que ficou 
definido, este sexteto estará 
nas modalidades de Salto, 
Hipismo Rural e Top Riders, 
assim como na Copa Nacio-
nal dos Criadores do Árabe 
(ABCCA) nas modalidades de 
Salto, Hipismo Rural e Cross 
Country.  

Pelo projeto Amigo Equi-
pe Ricardo Vidotto, serão 
realizadas ações com o intui-
to de divulgar o trabalho da 
equipe tieteense para, desta 
maneira, atrair visibilidade 
ao esporte e também con-
quistar novos adeptos. Além 
da participação em competi-
ções, a equipe também pro-
moverá ações sociais para a 
divulgação do hipismo como 
meio de transformação so-
cial, apresentando para a co-
munidade os benefícios da 
modalidade e suas possibili-
dades enquanto instrumento 
de fortalecimento do grupo, 
mostrando ainda que, no es-

porte, o mais importante são 
o esforço, a determinação, a 
perseverança e a disciplina. 

“A busca pela evolução in-
dividual e coletiva e a união 
para vencer os obstáculos 
para poder permanecer neste 
esporte, sempre com respeito 
aos animais e responsabilida-
de, são o maior ensinamento 
deste projeto. Nossa equipe 
é uma família e o ambiente, 
único. Pensando nessa famí-
lia e em tudo que o esporte 
proporciona é que resolve-
mos criar esta iniciativa, que 
precisa de parceiros”, ressal-
tou Ricardo Vidotto.

Vale lembrar que, em 
2020, os conjuntos, atletas e 
cavalos da Hípica Vidotto par-
ticiparam de campeonatos e 
conquistaram pódios impor-
tantes.  Visando manter a alta 
performance, alcançar novos 
resultados, evolução, a pro-
jeção do futuro esportivo da 
equipe e a manutenção dos 
atletas no esporte, fundou-se 
o projeto, com a organiza-
ção das famílias e o apoio e 
o investimento do treinador 
Ricardo Vidotto e do incen-
tivador Carlos Alberto Poggi.

Hoje, os seis atletas que 
estão no projeto são: Ricardo 
Vidotto, Daniel Lifschitz, Ma-

riana Franze, Júlia Formigoni, 
Ana Laura Pereira e Gustavo 
Vidotto. “Nossa mobilização 
na Hípica Vidotto já teve re-
flexo positivo. Já temos no-
vos atletas participando da 
nossa equipe. Olívia Gretilat 
Ximenes, Lucas Modanez e 
Rafael Vidotto já nos acom-
panharam na primeira com-
petição. Muito provavelmen-
te, ao longo deste ano, eles já 
integrarão o projeto”, desta-
cou Ricardo Vidotto.

Para apoiar o Projeto 
Amigo Equipe Ricardo Vidot-
to, pode entrar em contato 
pelo e-mail equipericardo-
vidotto@gmail.com ou ligar 
para os seguintes números 
(15)99804-5481 (Ricardo Vi-
dotto), (15)99121-0180 (Tais 
Formigoni) e (15)98107-2299 
(Renata Franze).

HIPISMO

Ricardo Vidotto Daniel Lifschitz Gustavo Vidotto

Mariana Franze

Daniel Lisfichtz venceu a etapa

Júlia Formigoni Ana Laura Pereira

Divulgação HV

Divulgação PMC



8 Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 Nossa Folha . 61 anos



Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 9jornalnossafolha.com.br

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

DE 27 DE FEVEREIRO
A 5 DE MARÇO

SÃO PEDRO (15)3282-6157

Assunto ganhou força nas redes sociais devido à repercussão desta edição do reality show Big Brother Brasil (BBB)

Cultura do cancelamento impacta na saúde mental

Até quem nunca foi as-
síduo telespectador do Big 
Brother Brasil (BBB), passou 
a  acompanhar os desdobra-
mentos e as polêmicas do re-
ality show 2021, sobretudo, 
àqueles ligados à saúde men-
tal e ao cancelamento das ce-
lebridades nas redes socias. 
Como  é o caso da rapper 
Karol Conká, eliminada com 
99,17% dos votos, em uma 
votação histórica pelo recorde 
de rejeição, após protagonizar 
no programa global falas um 
tanto duvidosas. 

Portanto, o que essa situ-
ação mostrou? Mostrou que 
a cultura do cancelamento se-
gue em voga dentro e fora das 
plataformas das redes sociais 
e que a prática deste compor-
tamento pode ter impactos 
não só na saúde mental das 
pessoas, como na financeira. 

No caso da Karol Conká, 
considerada uma das maiores 
“vilãs” da história do progra-
ma, ela não somente perdeu 
seguidores e ganhou fama de 
má, como já acumula prejuízo 
com cancelamnento de shows 
e posts patrocinados por conta 

do seu comportamento ligado 
a atos de violência psicológica. 

Segundo o psiquiatra Bru-
no Brandão, uma pessoa que 
transmite uma mensagem 
de forma infeliz ou erra em 
algum comportamento não 
deve receber julgamentos 
pelo resto da vida, pois essas 
falhas são comuns no ser hu-
mano. “Todos nós somos pas-
síveis de erros, e colocar essas 
pessoas como as piores do 
mundo não é certo”.

O especialista afirmou, 
ainda, que a cultura do cance-
lamento colabora para as pes-
soas acreditarem que podem 
fazer justiça com as próprias 
mãos. “Quem está de fora pas-
sa a agir como se estivesse 
lá dentro, e começa a cobrar 
posturas dos outros, que se 
não forem seguidas, deverá 
ser excluída. Dessa forma, fica 
evidente que a intolerância, 
comportamento bem típico 
na internet, pode até mesmo 
adoecer as pessoas que saem 
do reality, pois estas não ima-
ginam o que vão receber no 
mundo externo, visto que já 
foram julgadas das mais va-

riadas formas”. 
Para Bruno Brandão, nem 

presencialmente é possível co-
nhecermos o outro por com-
pleto. “Deveríamos praticar  o 
hábito de julgar menos. Todo 
mundo erra, e entender isso 
é importante para não acabar 
fazendo interpretações ina-
propriadas em determinadas 

situações. Não podemos defi-
nir uma pessoa por uma frase 
mal colocada ou um compor-
tamento inadequado”, afir-
mou. 

O especialista destacou, 
ainda, que situações nas quais 
prevalecem o desrespeito, a 
falta de educação, a intolerân-
cia e até mesmo preconceitos 

devem ser tratadas com caute-
la, pois esses casos podem in-
dicar desvios psíquicos e a ne-
cessidade de um tratamento 
médico como melhor opção. 

Para o cientista social Dio-
go Soares, uma pessoa ser 
cancelada significa que ela fez 
ou disse algo não tolerado no 
mundo de hoje. Segundo ele, 
algumas, no entanto, possuem 
vivências diferentes e não con-
seguem enxergar seus erros 
antes de serem rechaçadas na 
internet, sendo, então, a puni-
ção uma maneira de educar. 
Esta forma de cancelamento 
pode gerar debates sobre ra-
cismo, preconceitos com de-
terminadas classes sociais, 
xenofobia, homofobia, entre 
outras intolerâncias. 

“A cultura do cancelamen-
to se difere das outras ma-
nifestações políticas porque 
ela se dá em um ambiente 
privado, ou seja, na conversa 
em uma rede social que, ape-
sar de ter um caráter público 
no sentido de que as pessoas 
estão em um espaço coletivo, 
o cancelamento das pessoas 
como um banimento se dá no 

sentido de uma conta, um ser-
viço, de uma funcionalidade, 
ocorrendo muito mais no am-
biente privado de quem está 
se mobilizando”, comentou 
Diogo Soares.

Mas o ato de cancelar 
também pode acontecer com 
coisas banais, segundo o cien-
tista social, como falar mal 
de uma cantora pop muito fa-
mosa ou dizer que não gosta 
de algo muito popular para a 
grande maioria.

“Muitos participantes do 
reality show podem aprender 
com os erros e perceberem 
que esses comportamentos 
tóxicos e imorais não devem 
ser reproduzidos aqui fora. 
Mas cancelar uma pessoa só 
porque ela faz algo que você 
não concorda não é indicado. 
Antes de apedrejar quem quer 
que seja, devem ser avaliadas 
as falas, o contexto e os moti-
vos. Essa análise é crucial para 
sabermos diferenciar o que é 
uma atitude isolada e o que 
pode ser um desvio moral de 
comportamento”, completou 
o médico psiquiatra Bruno 
Brandão.

Reprodução/GloboPlay

Impacto sobre a rapper Karol Conká lembra 
que o BBB não é apenas um jogo

Estudo aponta disfunção 
cognitiva pós-covid

INTERVENÇÃO

Os relatos são alarmantes: 
“Lembro-me de fazer o pedi-
do da comida e de pagar por 
ele, mas não me lembro de ter 
comido”. “Dormi em pé to-
mando banho”. “Meu marido 
sofreu traumatismo craniano 
enquanto andava de bicicleta e 
dormiu” . “Tive que vender mi-
nha moto, desaprendi a andar, 
não consigo mais ter coorde-
nação nem equilíbrio”. 

Estas são algumas histórias 
de pacientes que se recupera-
ram da covid-19. Mas engana-
-se quem pensa que as seque-
las são somente em pessoas 
que sofreram a doença no es-
tágio mais grave. Pacientes que 
tiveram coriza ou outros sinto-
mas mais leves e até mesmo os 
assintomáticos também foram 
diagnosticados com disfunção 
cognitiva em algum grau. 

Tal diagnóstico foi confir-
mado por um estudo inédito 
no mundo: O uso do jogo digi-
tal MentalPlus®️ para avaliação 
e reabilitação da função cogni-
tiva após remissão dos sinto-
mas da covid-19. 

Esta pesquisa foi realizada 
no Instituto do Coração (In-
Cor), do Hospital das Clínicas 
da  Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), pela neuropsicóloga 

Lívia Stocco Sanches Valentin. 
Os resultados deixam evi-

dente que a recuperação fí-
sica nem sempre implica na 
recuperação cognitiva. “Isso 
mostra a importância de se 
incluir  na avaliação clínica 
dos pacientes pós-covid-19, 
de qualquer gravidade, sinto-
mas de problemas cognitivos 
como sonolência diurna exces-
siva, fadiga, torpor e lapsos de 
memória”, explicou a médica, 
“para que, com o diagnóstico 
precoce, haja uma rápida in-
tervenção terapêutica”.

A questão é tão importan-
te que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) aguarda os 
resultados finais do estudo 
para adotar a metodologia de-
senvolvida na pesquisa como 
padrão-ouro mundial no diag-
nóstico e na reabilitação da 
disfunção cognitiva pós-covid.

A pesquisadora usou o 
MentalPlus®️, criado por ela em 
2010, para avaliar pessoas que 
tiveram covid-19 em estágios, 
idades e classes econômicas 
variáveis. “O resultado foi im-
pactante. Independentemente 
do grau da doença, da faixa 
etária ou do nível de escolari-
dade, os pacientes que tiveram 
sintomas podem sofrer de dis-
função cognitiva”.

Uso simultâneo de máscara 
cirúrgica e pano reduz riscos

TRANSMISÃO

Um estudo divulgado pelo 
Centro de Controle e Preven-
ção de Doenças (CDC), órgão 
de saúde dos Estados Unidos, 
apontou que o uso simultâ-
neo de duas máscaras – uma 
cirúrgica e a outra de pano por 
cima, tem a possibilidade de 
reduzir a transmissão do novo 
coronavírus em 95%. 

Os pesquisadores realiza-
ram dois experimentos: um nó 
foi feito nas alças da máscara 
cirúrgica; depois, a máscara 
de pano foi sobreposta, com 
o cuidado de estar mais fixa o 
possível do rosto. Segundo o 
CDC, cada um desses ajustes 
melhorou substancialmente o 
controle de transmissão e tam-
bém reduziu a chance de uma 
possível exposição ao vírus.

Outras duas medidas tam-
bém foram apontadas como 
fatores de reforço na prote-
ção. Uma delas é o uso de uma 
máscara com um filtro; a se-
gunda é a sobreposição de um 
tecido de nylon sobre o pano 
ou máscara cirúrgica.

Uma limitação apontada 
pelos cientistas do CDC é que 
foi utilizado um tipo especí-
fico de máscara cirúrgica e, 
também, um modelo escolhi-
do para a de pano. Por isso, a 
eficiência pode não ser igual 

em outras marcas ou tipos en-
contrados. Outro ponto é que 
eles não chegaram a fazer tes-
tes em outras variações, como 
pano sobre pano ou cirúrgica 
sobre pano. Por isso, os resul-
tados podem não ser os mes-
mos para esses casos.

Os pesquisadores também 
mediram o quanto as másca-
ras conseguiam impedir que 
as gotículas expelidas por uma 
pessoa ao falar se espalhas-
sem pelo ambiente. Notaram,  
ainda, que falar através dos te-
cidos parecia dispersar as go-
tículas maiores em menores. 
“Considerando que as partí-
culas menores são transporta-
das pelo ar por mais tempo do 
que as gotas grandes (as gotas 
maiores caem mais rápido), o 
uso de tal máscara pode ser 
contraproducente”, alertaram 
os pesquisadores do CDC.

Um dos autores da referida 
pesquisa do CDC, Martin Fis-
cher, informou que o trabalho 
se concentrou exclusivamente 
no desenvolvimento de uma 
técnica que possa ser replica-
da em outros laboratórios, em 
vez de um teste de máscara 
abrangente. Outros estudos 
devem ser feito para concluir 
os resultados apresentados 
até este momento.

Pesquisadores ampliam para 
sete os sintomas

COVID-19

Além da tosse, febre e 
perda de paladar ou olfato, 
a covid-19 também pode se 
manifestar com os seguintes 
sintomas: fadiga, dor de cabe-
ça, dor de garganta e diarreia.
Ao ampliar o rol de sintomas, 
seriam identificados 40% mais 
casos da doença, dizem os au-
tores da proposta, que estão à 
frente do aplicativo Zoe, um 
amplo estudo de sintomas da 
covid feito em parceria com 
a Universidade King’s College 
London e divulgado pelo site 
da BBC Brasil.

Entretanto, as autoridades 
de saúde temem que um au-
mento no número de testes 
possa sobrecarregar o sistema 
da saúde dos seus países.

Como os sintomas são bas-
tante comuns e podem surgir 
a partir das mais diferentes 
causas, um volume maior de 
pessoas que não estão infec-
tadas com o coronavírus tam-
bém serão testadas.

Os próprios pesquisadores 
envolvidos no estudo estimam 
que o total de resultados ne-
gativos para cada positivo au-
mentaria de 46 para 95, mas 
argumentam que o país hoje 
tem condições de fazer fren-
te ao aumento de demanda. 
“Os principais sintomas foram 

cuidadosamente selecionados 
para identificar aqueles com 
maior probabilidade de terem 
covid-19, ao mesmo tempo 
em que excluem uma grande 
quantidade daqueles que não 
têm”, afirmou um porta-voz 
do Departamento de Saúde e 
Serviço Social do Reino Unido.

A equipe do app Zoe esteve 
entre as primeiras a identifi-
car a perda de olfato e paladar 
como sintomas da covid-19. 
Isso foi possível graças ao vo-
lume de informações cadastra-
das no aplicativo, onde britâ-
nicos com sintomas da doença 
compartilham o que estão sen-
tindo e, posteriormente, se ti-
veram diagnóstico positivo ou 
negativo para a doença.

Os sete principais sintomas 
foram filtrados a partir dos 
dados fornecidos por 120 mil 
adultos ao app. Deste total, 1,2 
mil foram efetivamente diag-
nosticados com a covid-19.

Para a Universidade King’s 
College London, o paciente que 
apresente qualquer um dos 
sete sintomas deveria estar 
elegível ao teste de PCR, o “pa-
drão ouro” do diagnóstico de 
covid-19, que investiga a pre-
sença de material genético do 
vírus na região da orofaringe e 
nasofaringe.

ANÁLISE



Novos números do Vaci-
nômetro foram atualizados 
pelo Governo do Estado de São 
Paulo referentes a todos os 
municípios paulistas, incluin-
do Tietê, Cerquilho, Jumirim e 
Laranjal Paulista.

Até esta sexta, 26 de feve-
reiro, Tietê já havia vacinado 
1.928 pessoas, seguido por 
Cerquilho, com 1.640 muníci-
pes; Laranjal Paulista, 1.446; e 
Jumirim, 110. 

Vale destacar que estas lo-
calidades têm vacinado com 
doses da CoronaVac e Oxford 
os profissionais da linha de 
frente e demais pessoas que 
trabalham na Saúde, bem 
como os idosos, que seguem 
a ordem da convocação dos 
grupos de risco. Os números 
relacionados a todos os mu-
nicípios paulistas podem ser 
acessados no site vacinaja.sp.
gov.br/vacinometro. 

Em Tietê, segundo a Pre-
feitura, nesta sexta, 26 de fe-
vereiro, não haverá vacinação 
no ginásio de esportes “Acácio 
Ferraz”, pois as doses prove-
nientes do Governo do Estado 
estão em atraso. 

 Já a Secretaria Municipal 
de Saúde de Cerquilho apro-
veitou a divulgação para res-
saltar que a família que tem 
um idoso com mais de 85 
anos em casa deve ir até uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
de referência para fazer o ca-
dastro deste familiar para que 
ele seja vacinado. Para isso, é 
recomendado que sejam apre-
sentados o cartão SUS do ido-
so, o documento de identidade 
com foto e o comprovante de 
residência.

NOVA ETAPA - Em Tie-
tê, a Secretaria Municipal de 
Saúde e Medicina Preventiva, 
através da Vigilância Epide-
miológica, por meio das re-
des sociais, comunicou que 
recebeu 550 novas doses da 
vacina Astra-Zeneca desti-
nadas a idosos acima de 80 

anos. 
Desse modo, informou 

que, a partir desta segunda, 
1º de março,  enquanto durar 
o estoque de doses, haverá  
vacinação das 8 às 14 horas, 
no ginásio de esportes “Acá-
cio Ferraz”. 

Em razão disso, o plano 
de imunização seguirá o se-
guinte cronograma de datas 
e idades: . na segunda, 1º de mar-
ço, idosos acima de 84 anos;. na terça, 2 de março, 
acima dos 83 anos;. na quarta, 3 de março, 
idosos acima dos 82 anos; . na quinta, 4 de março, 
idosos acima dos 81 anos; . na sexta, 5 de março, 
idosos acima dos 80 anos. 

Ainda segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde e 
Medicina Preventiva, caso o 
idoso tenha dificuldade de 
locomoção, o acompanhante 
(de preferência apenas um) 
deverá descer do veículo para 
fazer o cadastro com os pro-
fissionais de Saúde e aguar-
dar a vacinação de dentro do 
carro. 

Em relação aos acamados 
acima de 80 anos, os seus fa-
miliares responsáveis devem 
ligar para Unidade de Saúde 
do bairro para fazer o cadas-
tro da vacinação domiciliar. 
“Cabe lembrar que o ginásio 
de esportes ‘Acácio Ferraz’ 
abrirá as 8 horas, dando iní-
cio neste horário à distribui-
ção de senhas. Sendo assim, 

não há necessidade de chegar 
antes”, comentou o secre-
tário municipal interino de 
Saúde e Medicina Preventiva, 
Pedro de Paludeto Pasin.

Mais informações sobre 
a imunização podem ser ob-
tidas pelo telefone (15)3285-
2181.

BOLETINS - A quantidade 
de vítimas fatais da covid-19 
não para de subir nos municí-
pios de Tietê e Cerquilho, se-
gundo consta na atualização 
do Boletim Epidemiológico 
divulgado, nesta semana, pe-
las Secretarias Municipais de 
Saúde.

Além destes óbitos, os mu-
nicípios de Tietê, Cerquilho, 
Jumirim e Laranjal Paulista 
continuam em alta com o nú-
mero de novos casos, com 
destaque para Cerquilho, cida-
de em que as mortes aumen-
taram preocupantemente nos 
últimos dias. 

Até hoje, 26 de fevereiro, 
Tietê registrava 1.490 casos da 
covid-19, tinha 1.418 curados 
e 39 em recuperação. A quanti-
dade de mortes era de 36. 

Já Cerquilho acumula-
va 2.638 casos confirmados, 
2.406 curados e 185 em recu-
peração. O número de mortes 
chegou  a 47.

Em Jumirim, os casos de 
covid-19 foram a 209, com 203 
curados e duas mortes.

Já Laranjal Paulista regis-
trava 1.996 casos, com 1.735 
pessoas curadas, 247 em recu-
peração e 14 óbitos.

Também até hoje, o Estado 
de São Paulo tinha 58.873 óbi-
tos e 2.014.529 casos confir-
mados. Deste total, 1.790.461 
encontram-se recuperados e 
199.303 tiveram alta médica.

De acordo com o Governo, 
no Estado, 69,7% dos leitos 
seguem ocupados. O número 
de pacientes internados é de 
14.809, sendo 8.042 em enfer-
maria e 6.767 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs).

Até hoje, o município já havia vacinado 1.928 pessoas, seguido por Cerquilho, com 1.640 munícipes; Laranjal Paulista, 1.446; e Jumirim, 110
Divulgação

Governo do Estado

VACINÔMETRO

Tietê segue liderando no número de doses aplicadas
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A Secretaria de Saúde vacinará os idosos conforme 
as datas divulgadas e as doses disponibilizadas

Medidas de restrição buscam 
impedir circulação noturna

Ex-deputado estadual Aldo Demarchi 
venceu a covid-19 após ficar na UTI

APÓS ALTA EM CASOS

RECUPERADO

A partir de hoje, 26 de feve-
reiro, até 14 de março, das 23 
às 5 horas, em todo o Estado 
de São Paulo, haverá o “toque 
de restrição” como combate 
à disseminação da covid-19, 
conforme anunciado pelo go-
vernador João Doria (PSDB) na 
quarta, 24 de fevereiro. 

A decisão ocorre em um 
momento em que o Estado 
registra recorde de interna-
ções por covid-19 e uma alta 
taxa de ocupação de leitos das 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs), principalmente no inte-
rior paulista. 

Segundo o governador, o 
Estado de São Paulo chegou 
a mais de 6.500 pessoas in-
ternadas em leitos de UTI, é 
um recorde histórico desde 
fevereiro de 2020, quando foi 
registrado o primeiro caso de 
covid-19 no Brasil e também 
no Estado de São Paulo. 

Por conta disso, o Governo 
do Estado vai receber denún-
cias sobre festas clandestinas 
e funcionamento irregular de 
serviços não essenciais pelo 
telefone 0800-7713541 e tam-
bém pelo site procon.sp.gov.

br.
RECLASSIFICAÇÃO - O 

Governo do Estado atualizou 
os dados da covid-19 nesta 
sexta, 26 de fevereiro, e regre-
diu o Departamento Regional 
de Saúde (DRS) de Sorocaba, 
a qual pertencem 28 cidades 
da região de Tietê, para a Fase 
Laranja do Plano São Paulo 
de flexibilização. A medida é 
divulgada uma semana após 
a região ter retornado para a 
fase amarela.

Regras para funcionamen-
to das atividades na Fase La-
ranja: funcionamento de ativi-
dades permitido para todos os 
setores; capacidade limitada 
de 40% de ocupação; funcio-
namento máximo de estabele-
cimentos limitado: oito horas 
por dia; proibição de atendi-
mento presencial em bares; e 
restrição de atendimento pre-
sencial até às 20 horas em to-
dos os estabelecimentos.

Pertencente à DR de Bau-
ru, Laranjal Paulista, por sua 
vez, segue na Fase Vermelha, a 
mais restritiva do plano, com 
o comércio atendendo por de-
livery e online.

O ex-deputado Aldo De-
marchi anunciou que se recu-
pera da covid-19 em casa após 
passar quase 50 dias hospita-
lizado. O político paulista fi-
cou intubado nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) de Rio 
Claro, município onde reside, 
e de São Paulo.

Em entrevista à imprensa, 
o ex-deputado disse que ja-
mais pensou que viveria tal si-
tuação. “Graças a Deus, estou 
vivo, mas confesso que é uma 
experiência terrível. Fiquei 50 
dias internado. Neste tempo, 
fui transferido e permaneci na 
UTI do Hospital Oswaldo Cruz 
e, depois, voltei para a Unimed 
Rio Claro. A diferença foi fei-
ta pelas orações e pensamen-
tos positivos da família e dos 
amigos, pois recebi uma infini-
dade de mensagens positivas. 
Isso fez a diferença também. 
Tomara a Deus que ninguém 
passe por essa horrível expe-
riência. Só quem viveu sabe o 
que estou falando”.

No fim de dezembro do 
ano passado, Aldo Demarchi 

esteve em reunião no Palácio 
dos Bandeirantes com o vice-
-governador Rodrigo Garcia 
(DEM) e, no primeiro dia de ja-
neiro deste ano, havia sido in-
ternado. “Tenho certeza abso-
luta que adquiri a covid-19 ali. 
Estive com o vice-governador  
em 22 de dezembro e, no dia 
seguinte, ele teve diagnóstico 
positivo para a covid-19 e foi 
internado também”, afirmou. 

Por conta da sua condição 
de saúde, o ex-deputado Aldo 
Demarchi passa por sessões 
de fisioterapia para uma plena 
recuperação e é auxiliado pela 
esposa Candinha Demarchi. 
“Minha estrutura muscular fa-
liu. Não consigo permanecer 
em pé nem tenho forças para 
andar. Por isso, tenho que 
aprender a andar de novo”, re-
velou o político.

Político está sob os cuidados da esposa Candinha

Jornal Cidade de Rio Claro

Dr. Robson Lizzo morre vítima do coronavírus

ADEUS

No sábado, 20 de fevereiro, em 
Porto Feliz, faleceu aos 43 anos, 
vítima da covid-19, o médico dr. 
Robson Cristiano Monteiro Lizzo. 

Profissional que atendia nas 
Santas Casas de Tietê e Cerquilho 
era casado com Cláudia Paris de 
Monteiro e deixou os filhos Ana 
Gabriela, Amália, Ranieri e Emeli.

Seu corpo foi sepultado no Ce-
mitério Campo Santo Municipal 
(Novo) de Porto Feliz. 

Além do dr. Robson Lizzo, em 
29 de dezembro do ano passado, 
o cardiologista e médico do tra-
balho Renê Moreira, de 57 anos, 
que atendia em Cerquilho e Tatuí, 
também morreu por complica-
ções da covid-19 no Hospital Uni-
med de Tatuí. 

Casado com Raquel Alleoni, o 
médico deixou os filhos Gabriel, 
Lucas, Ana Ligia e Igor. Seu corpo 
foi sepultado no Cemitério Novo 
de Cerquilho após cortejo fúne-
bre.

Arquivo Facebook

SEDE: Rua Barão Rio Branco, 174 - Centro - Porto Feliz/SP
E-mail: siproemsorocaba@hotmail.com

Telefone para informações: (15)3262-3963

Sindicato dos Professores das Escolas Públicas 
Municipais de Porto Feliz, Tietê, Sorocaba, São 
Roque, Ibiúna, Salto, Araçariguama, Alumínio, 

Mairinque, Votorantim, Boituva, Iperó,
Araçoiaba da Serra, Capela do Alto,

Cesário Lange, Cerquilho e Tatuí

O vagabundo do professor
O vagabundo do professor
É aquele que tira dinheiro
do bolso
Para comprar material ao
aluno.

O vagabundo do professor
É aquele que faz papel de
pai.
É colo que acolhe,
É lágrima que rola
Ao ver a fome, a dor e o
abandono da família
De muitos alunos.

O vagabundo do professor
É aquele que adota as
crianças e jovens
Como os próprios filhos.

O vagabundo do professor
É aquele que assume,
muitas vezes,
O papel da família,
Ensinando boas maneiras
Para aqueles que não foram
educados em casa.

O vagabundo do professor
É aquele que é esculachado,
pisoteado,

Enquanto mitos e
celebridades
São exaltados.

É aquele que leva trabalho
para casa,
E ainda é chamado de
folgado
Por muitos cidadãos.

Pois é...
O vagabundo do professor
Forma todas as profissões.
Mas é vagabundo demais
Para ter o devido
reconhecimento
De uma nação que valoriza
A mensagem fake do “zap”
E ignora o conhecimento
dos livros.

E assim vou seguindo,
Vagabundeando nos
caminhos da Educação.
Esperando ansiosamente
Pelo dia em que o
conhecimento
Vencerá a ignorância.

(Carlos Eduardo de Brito
Aragão)

Todos nós estamos empreendendo uma grande e imensa luta. Parafraseando o 
escrito por Paulo a Timóteo (seu jovem discípulo antes de morrer): “Combati um 
bom combate”.

O SIPROEM, juntamente com o Magistério Público Municipal, combate um bom 
combate. Combatemos a volta às aulas presenciais neste momento, uma vez que 
tanto já se esperou, que se espere um pouco mais... que possam os professores 
trabalharem, como alternativa, ainda de forma remota.

Desta maneira, estaremos protegendo a vida!

“É sábio quem aceita a realidade da vida com vontade de transformá-la. Tudo 
começa com aceitação, que não é resignada, mas serena”. (Cônego Celso Pedro)

Em defesa da vida: volta às aulas presenciais somente
após a vacina contra a covid-19

Profissional era casado e deixou quatro filhos
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Segundo o secretário, uma cidade que quer se desenvolver só conseguirá este objetivo com educação e cultura de qualidade

ENTREVISTA

Para Jetro, o trabalho em equipe é seu diferencial 

Nesta edição, prossegue 
a série de entrevistas com o 
novo Secretariado do prefeito 
de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB), 
que, neste segundo governo, 
sofreu alterações com o obje-
tivo de dar um novo fôlego e 
mais dinamismo aos trabalhos 
do Poder Executivo em prol do 
município e da população.

Em 26 de janeiro, através 
da Portaria 17.110/2021, em 
substituição a Pedro Persone,  
assumiu a função o músico Je-
tro França de Souza, que des-
de então passou a responder 
pela Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura.

Formado em Processamen-
to de Dados, Jetro França de 
Souza cursou o Ensino Médio 
na escola estadual “Plínio Ro-
drigues de Morais” em Tietê.

Amante do voleibol, o atu-
al secretário integrou a equipe 
de vôlei, na época do treina-
dor Juca da Silveira, e levou o 
nome de Tietê a dois vice-cam-
peonatos regionais e aos Jogos 
Abertos.

Além disso, artistica e pro-

fissionalmente, é fundador da 
Escola de Música “Camargo 
Guarnieri”, localizada no mu-
nicípio de Tietê, e da empresa 
de eventos Black Tie Música 
para Eventos, pela qual já pro-
duziu repertório para mais de 
dois mil casamentos e festas 
em Tietê e região, inclusive em 
cidades como São Paulo e Rio 
de Janeiro.

 Desde muito jovem, Jetro 
voltou-se à música, participan-
do dos concorridos festivais 
realizados, na época, pela di-
reção da Escola “Plínio”. Des-
de lá, cultiva a Música Popular 
Brasileira (MPB) entre a família, 
os amigos e o público, junto 
do seu inseparável violão.

De acordo com a Prefeitura 
de Tietê, a Jetro competirá pla-
nejar, coordenar, apoiar, de-
senvolver e avaliar toda a po-
lítica de incentivo ao Turismo 
do município, assim como ad-
ministrar o roteiro turístico da 
cidade, que é rica em recursos 
naturais, além de propor e rea-
lizar convênios e intercâmbios 
de Turismo. Também caberá 

a ele administrar, propor e 
apoiar todas as ações culturais 
que valorizem as tradições, as 
artes e o folclore local.

A seguir, o secretário re-
velará os maiores desafios da 
função, as medidas prioritá-
rias para melhorar os serviços, 

além de contar quais qualida-
des lhe ajudarão a liderar e 
alcançar resultados diferencia-
dos. 

NOSSA FOLHA - Como é 
comandar a referida Secreta-
ria e, hoje, quais são os três 

maiores desafios da pasta e 
por quê?

JETRO - É uma grande 
responsabilidade perante aos 
tieteenses, principalmente à 
enorme classe artística! Ao 
mesmo tempo que divulgar 
minha experiência artística e 
cultural é um enorme prazer!

Os três grandes desafios, 
em meu entender, são:

a) Trabalhar as prioridades 
do plano de governo dentro 
de dezenas de prioridades da 
pasta;

b) Atender as demandas da 
classe artística tieteense com 
um orçamento disponível;

c) Promover eventos cultu-
rais ecléticos que atendam aos 
diferentes anseios da popula-
ção.

NOSSA FOLHA - Em sua 
opinião, quais são as medidas 
prioritárias para melhorar os 
resultados e quais delas po-
derão ser feitas já em 2021?

JETRO - Estamos dando 
total prioridade à implementa-
ção do Plano Diretor de Turis-

mo para assim Tietê se tornar 
um Município  de Interesse Tu-
rístico (MIT).

Já na Cultura, temos enfa-
tizado o contato e o cadastra-
mento de artistas de todos os 
segmentos para projetos pós-
-pandemia.

NOSSA FOLHA - Quais 
qualidades suas lhe ajudarão 
a liderar e alcançar resulta-
dos diferenciados e satisfató-
rios na Secretaria?

JETRO - Os 30 anos como 
produtor de eventos e admi-
nistrador na área educacional 
me ensinaram a valorizar o 
trabalho em equipe.

Uma cidade que quer se de-
senvolver só conseguirá este 
objetivo com educação e cul-
tura de qualidade!

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais

JETRO - Deixo uma fra-
se que será o lema da minha 
gestão: “Todo artista tem que 
ir aonde o povo está!” (Milton 
Nascimento).

Denival de Lima

Jetro Souza foi designado para o cargo 
em 26 de janeiro deste ano

Programa Vida Longa contempla o município de Tietê
GOVERNO DO ESTADO

A Prefeitura de Tietê divul-
gou, na última semana, que o 
município assinou convênio 
com o Governo do Estado de 
São Paulo através do programa 
Vida Longa, que prevê a cons-
trução de empreendimentos 
especialmente projetados para 
atender às necessidades habi-
tacionais de idosos que vivem 
sozinhos, em situação de vul-
nerabilidade social.

De acordo com o Poder 
Executivo, por meio deste con-
vênio assinado pelo prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) em 11 
de dezembro do ano passado, 
o município de Tietê recebe-
rá 28 unidades habitacionais 
para atender pessoas acima de 

60 anos que moram sozinhas 
ou tenham vínculos familiares 
fragilizados. 

Para integrar o programa 
Vida Longa, os idosos devem 
ter renda de até dois salários 
mínimos, residir há pelo me-
nos dois anos no município e 
autonomia para realizar tare-
fas diárias.

Ainda segundo a Prefeitu-
ra, estas 28 casas serão cons-
truídas no bairro Terra Nova, 
sendo previstas, de acordo 
com o programa estadual, que 
indica imóveis de 28m² de área 
privativa cada, distribuídos em 
cozinha, sala de estar e dormi-
tório conjugados, banheiro e 
área de serviço. Todas proje-

tadas segundo parâmetros de 
acessibilidade e segurança, 
com conceito arquitetônico 
adaptável para permitir facili-
dade no uso da moradia por 
qualquer idoso com dificulda-
de de locomoção temporária 
ou permanente. 

Embora o convênio entre o 
Estado e o município já esteja 
assinado, a data de início das 
obras ainda não foi oficializa-
da. 

Segundo o prefeito Vlamir 
Sandei, o programa Vida Lon-
ga é uma importante conquis-
ta para Tietê, através da parce-
ria com o Governo do Estado 
e com a Secretaria Estadual de 
Habitação, com o investimento 

de oferta do terreno pelo mu-
nicípio, que assegurará um lar 
digno aos idosos, os quais não 
terão a preocupação de pagar 
o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) nem contas de 
água e energia.

O “Vida Longa” é uma ação 
conjunta entre a Secretaria de 
Estado da Habitação, a Compa-
nhia de Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano (CDHU) e a 
Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social articulada 
com os municípios paulistas 
interessados. O programa, na 
verdade, é um aperfeiçoamen-
to do antigo “Vila Dignidade”, 
totalmente remodelado e com 
novo conceito.

Divulgação PMT

Segundo anunciado pela Prefeitura, as 28 unidades 
serão implantadas no bairro Terra Nova
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Na mesma sessão, foi alterado um artigo do PLC que autoriza a Prefeitura doar lotes de sua propriedade no Residencial Vale do Sol

EM CERQUILHO

Osinaldo de Oliveira cobra dados do Censo Animal

A terceira sessão ordinária 
de 2021 da Câmara de Cerqui-
lho ocorreu na segunda, 22 de 
fevereiro. Na ocasião, foram 
apresentados requerimentos, 
moções e Projetos de Lei (PLs), 
tendo como destaque o Proje-
to de Lei Complementar (PLC), 
de autoria do Poder Executivo, 
no qual altera a redação do 
artigo 4, da Lei 176, de 1º de 
março de 2011, que autoriza a 
Prefeitura doar os lotes de sua 
propriedade, localizados no 
Residencial Vale do Sol. 

Entre os requerimentos, o 
destaque ficou com o vereador 
Osinaldo de Oliveira (Cidada-
nia), que cobrou informações 
sobre o Censo Animal, reque-
rendo dados quantitativos e 
qualitativos dos caninos, feli-
nos e equinos existentes em 
território cerquilhense. 

Do mesmo vereador autor, 
teve requerimento que cobrou 
a quantidade de funcionários 
de limpeza de cada unidade 
escolar e qual critério utiliza-
do nesta distribuição. 

Já Vinicios Morás (Republi-
canos) solicitou informações 
sobre o Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB) 
para verificar as condições de 
segurança das escolas munici-

pais, que tem mais de sete mil 
alunos matriculados. 

De autoria dos vereadores 
Cleiton Scudeler (Cidadania), 
Mauro Frare (PSDB) e Adriano 
Thibes (PRTB), foi apresentada 

a Moção de Aplausos à Polícia 
Militar (PM) e à Guarda Civil 
Municipal (GCM) pela prisão 
de quatro pessoas por roubo 
na estrada municipal Capuava. 

Já Simone Feher Bellucci 
(PSDB) apresentou duas Mo-
ções de Aplausos. Uma dire-
cionada à professora universi-
tária Juliana Brechó, autora do 
livro Crueldade Contra os Ani-
mais, lançado em 6 de feverei-
ro deste ano, no qual traz es-
tudo minucioso da tutela dos 
animais no âmbito do Direito 
Ambiental Brasileiro. Outra 
Moção de Aplausos da verea-
dora prestou homenagem aos 
GCMs que preveniram o suicí-
dio de uma adolescente de 15 
anos neste mês. 

Por fim, o edil Cleiton Scu-
deler indicou Moção de Aplau-
so para a violonista Gabriele 
Leite, que entrou na lista For-
bes Under 30, que destaca os 
mais brilhantes empreende-
dores, criadores e game-chan-
gers brasileiros abaixo dos 30 
anos.

Vereador requer dedetização de bueiros

EM JUMIRIM

Em Jumirim, na segunda, 
22 de fevereiro, na sessão or-
dinária da Câmara Municipal, 
pelo Partido Verde (PV), o ve-
reador Marcone Santos pediu 
que a Prefeitura providencie o 
serviço de dedetização junto 
aos bueiros dos bairros.

Preocupado com a limpeza 
pública, o vereador Túlio Be-
netom (DEM) requereu a pos-
sibilidade de serem instaladas 
lixeiras no campo municipal, 
bem como um bebedouro para 
uso de quem realiza atividades 
esportivas no local. Benetom 
também solicitou a reorgani-
zação dos veículos municipais, 
uma vez que determinados 
implementos agrícolas perma-
necem ao ar livre. 

Já o vereador Richard Civi-

tella (DEM) registrou os votos 
de pesar pelo falecimento do 
doutor Moacyr de Rossiti Gol-
doni aos 89 anos, em 8 de fe-
vereiro, em Jumirim.

A próxima sessão ordinária 
será na segunda, 8 de março, 
às 19 horas.

LIMPEZA PÚBLICA - Em 
Jumirim, a Prefeitura divulgou 
o cronograma de coleta de ga-
lhos do município que, no mês 
de março, ocorrerá nos dias 2, 
16 e 30. Cabe salientar que o 
material (galhos, capim e fo-
lhas) será recolhido apenas na 
data da coleta. 

A coleta de inservíveis (so-
fás, cadeiras, guarda-roupas e 
móveis velhos) está marcada 
para sexta, 5 de março, quan-
do não serão recolhidos entu-

lho e resíduos de construção.
FLEXIBILIZAÇÃO - Consi-

derando o disposto no Plano 
São Paulo e os protocolos sa-
nitários e enquadramento do 
município na Fase Amarela, o 
prefeito Daniel Vieira (DEM) 
decretou na quarta, 24 de fe-
vereiro, que o horário máximo 
de funcionamento das lojas 
passa a ser estendido para 12 
horas, de forma contínua ou 
fracionada, com fechamento 
até às 22 horas. Já o funcio-
namento dos restaurantes, a 
partir desta data, será de até 
10 horas, também de forma 
contínua ou fracionada, com 
fechamento até às 22 horas. 
Por sua vez, o horário máximo 
de funcionamento dos bares é 
até às 20 horas.

Cerquilho registra seis casos 
de dengue neste ano

ALERTA

Em Cerquilho, a Prefeitura, 
através da Secretaria Munici-
pal de Saúde - Setor de Con-
trole de Vetores, alerta a po-
pulação para o surgimento de 
casos de dengue no município. 

Até ontem, 25 de fevereiro, 
eram 26 casos suspeitos, sen-
do 18 descartados, seis con-
firmados (quatro autóctones e 
dois importados) e dois aguar-
dando o exame. 

Em razão disso, o Setor 
de Controle de Vetores pediu 
para a população redobrar 
os cuidados e as medidas de 
combate ao Aedes aegypti, que 
transmite não apenas a den-
gue, mas também o zika vírus, 
a chikungunya e a febre ama-
rela.

Portanto, tampe os tonéis 
e caixas de água; mantenha as 

calhas limpas; deixe garrafas 
viradas com a boca para baixo; 
mantenha lixeiras bem tam-
padas; deixe os ralos limpos e 
com tela; limpe semanalmente 
ou preencha pratos de vasos 
de plantas com areia; lave com 
escova ou bucha os potes de 
água para animais; retire água 
acumulada do quintal; cubra 
e realize manutenção periódi-
ca em piscinas e banheiras de 
hidromassagem; limpe ralos e 
canaletas externas; tenha aten-
ção com bromélia, babosa e 
outras plantas que podem acu-
mular água; e deixe lonas usa-
das para cobrir objetos bem 
esticadas para evitar formação 
de poças de água.

As denúncias de terrenos 
sujos podem ser feitas direta-
mente no (15)99680-5417.

“Energia Mais Eficiente” faz levantamento

TROCA DE LÂMPADAS

Desde janeiro deste ano, a 
prestadora de serviço Elektro 
tem realizado o levantamento 
do número de lâmpadas de 
prédios públicos de Cerquilho 
para realizar a substituição de-
las por LED.

De acordo com a Prefeitura 
de Cerquilho, ação faz parte 
do projeto Energia Mais Efi-
ciente, que já contemplou, em 
2020, mais de 619 instituições 
públicas, com a substituição 
de 95 mil lâmpadas. Objetivo 
é reduzir o consumo de ener-
gia em até 40% com a troca de 
lâmpadas fluorescentes por 
LED. 

Os recursos utilizados no 
projeto fazem parte do Progra-
ma de Eficiência Energética da 
Elektro, regulado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), cujas ações são viabili-
zadas em parceria com as Pre-
feituras e entidades locais nos 
municípios contemplados.

NOVA DATA - A Prefeitura 
de Cerquilho, através da Ga-
ragem Municipal, informa aos 
residentes e empresas do bair-
ro Distrito Industrial Bettini 
que, a partir desta segunda, 1º 
de março, a coleta de resíduo 
orgânico (saco preto) passará a 
ser realizada às quintas-feiras.

Portanto, mantêm-se todas 
as demais condições regulares 
de coleta, conforme o Decre-
to 3.250, de 25 de janeiro de 
2019; a Lei Municipal 3.141, 
de 17 de novembro de 2014; 
e demais regulamentações vi-
gentes.

LIMPEZA - Nesta sexta, 26 
de fevereiro, prossegue a Cam-
panha Cerquilho Limpa com o 
objetivo de oferecer à popula-
ção, mensalmente, uma forma 
de descarte correto e gratuito 
de alguns materiais que não 
são recolhidos pela Coleta de 
Resíduos Orgânicos (saco pre-
to) e Reciclável (saco verde).

Hoje, o serviço de coleta 
percorrerá o setor 4 que abran-
ge os bairros São Luiz, Paradi-
so, Dorighello, Green Valley, 
Parque das Árvores, Parque 
Alvorada, Vale do Sol, Galo de 
Ouro, Recanto da Colina, Coli-
na I e II, Vitória, Vila São José, 
Nossa Senhora de Lourdes.  
Cecap e Centro, considerando 
da linha do trem sentido Galo 
de Ouro.

Trabalho da advogada Juliana Brechó e da violonista 
Gabriele Leite foram tema de Moções

Fotos divulgação
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PROMOÇÃO RELÂMPAGO NA

Após pedido do prefeito Vlamir Sandei (PSDB), sistema rotativo de vagas segue sem data definida para voltar a operar no Centro da cidade

ESTACIONAMENTO

Adiado o retorno da cobrança da Zona Azul em Tietê

Toda loja com desconto
6% pagamentos no crédito

15% pagamentos no débito ou dinheiro. 
Seu fim de semana merece.

Foi adiado temporariamen-
te o retorno da Zona Azul, 
que estipula a rotatividade de 
estacionamento no Centro de 
Tietê, após decisão anunciada 
pelo prefeito Vlamir Sandei 
(PSDB). 

Inicialmente, a cobrança e 
as possíveis multas aplicadas 
aos infratores iriam ser reto-
madas nesta segunda, 1º de 
março, mas o Poder Executivo 
Municipal solicitou ao secretá-
rio de Trânsito, Nilson Bertola, 
que adiasse o retorno consi-
derando as dificuldades deste 
período pandêmico.  “O que 
existe, na verdade, é um tra-
balho de orientação para que 
o condutor use as vagas com 
o tempo prudente e para tra-
balhar a retomada da cobrança 

no momento oportuno”, expli-
cou Nilson Bertola.

Contudo, os guardas civis 
municipais (GCMs) permane-
cem na região central de Tietê 
para orientar e esclarecer dúvi-
das dos motoristas quanto ao 
funcionamento da Zona Azul.

Vale ressaltar que, na ci-
dade, este sistema de estacio-
namento rotativo engloba as 
seguintes vias: rua Tenente  
Gelás; da esquina com a rua 
Enock Barreira de Macedo até 
a esquina com a rua Professor 
Francisco de Assis Madeira; 
rua Lara Campos, da esquina 
com a Enock Barreira de Mace-
do até a esquina da Professor 
Francisco de Assis Madeira; 
praça dr. Elias Garcia; Largo 
da Matriz; Largo São Benedito, 

passando pela rua Rafael de 
Campos, até a esquina com a 
rua Bom Jesus/avenida dr. So-
ares Hungria; rua Dr. Palinuro, 
do Largo São Benedito até a 
esquina com a Tenente Gelás; 
rua Ângelo Biagioni; rua Pele-
grino Bacilli; rua Padre Francis-
co da Costa Araújo e Mello e 
praça dr. Julio Prestes.

A iniciativa prevê o desafo-
gamento do trânsito e busca 
facilitar a vida dos motoristas 
que precisam vir ao Centro 
para pagamentos ou compras.

Segundo a Prefeitura, os 
estabelecimentos credencia-
dos para venda de cartões 
do estacionamento rotativo 
são: Associação Comercial e 
Empresarial de Tietê (Acet), 
Bar São Benedito, Cafeteria 

Fidatti, Canama Assessoria 
Imobiliária, Chico sorveteiro, 
Lanchonete Jardim (Raspinha), 
Farmácia Martins, Lanchonete 
Lisboa, Demoiselle, Biluka, Lu-
cineia Lingerie, Malhas Plens, 
Mercearia Central, Novo Veia 
Restaurante, Ópticas Moraes e 
Óticas Dez.

O valor de cada cartão é 
R$1, sendo que o talão com-
pleto contendo 10 unidades 
custa R$10 e pode ser adquiri-
do na Secretaria de Segurança 
e Trânsito, das 8 às 17 horas.

Vale lembrar que, embo-
ra criada pela Lei Municipal 
3.283/2012, a Zona Azul só 
entrou em vigor depois que 
a Câmara de Tietê aprovou a 
nova lei (3.346/2013), modifi-
cando o traçado proposto pelo 
projeto original.

Desta forma, em Tietê, a 
Zona Azul  teve início em 2 de 
dezembro de 2013, em caráter 
experimental, e passou a valer, 
oficialmente, em janeiro de 
2014, quando os agentes fis-
calizadores, até então estagi-
ários contratados pelo Centro 
de Integração Empresa-escola 
(Ciee), através da Prefeitura, 
colocavam avisos aos proprie-
tários de veículos quanto ao 
descumprimento da lei.

Esta Lei Municipal isenta 
idosos e deficientes físicos 
da cobrança de Zona Azul 
quando os mesmos estão em 
veículos devidamente sina-
lizados, desde que sigam os 
limites de tempo de perma-
nência estabelecidos pela le-
gislação.

Segundo a Secretaria de Trânsito, o que existe é um trabalho de orientação Prefeito e secretários estiveram no local

Denival de Lima

Divulgação PMT

Poço artesiano é aberto para 
ampliar a captação de água

ABASTECIMENTO

Na manhã de hoje, 26 de 
fevereiro, por meio das redes 
sociais da Prefeitura de Tietê, o 
prefeito Vlamir Sandei  (PSDB) 
anunciou a abertura de um 
poço artesiano na rua Teresa 
Marson Sbompato, no bair-
ro BNH. Com 240 metros de 
profundidade e capacidade de 
mais de 40 mil litros por hora, 
alternativa auxilia na amplia-
ção da capacidade de captação 
de água na região central.

O prefeito esteve no local, 
acompanhado do diretor-su-
perintendente do Serviço Au-
tônomo Municipal de Água e 
Esgoto (Samae), Reinaldo Mar-
tin Camargo, e do secretário 
de Administração e Moderni-
zação, Paulo Luiz Fuza.

Segundo divulgado pela 

Prefeitura, os recursos desti-
nados para a abertura de três 
novos poços artesianos na ci-
dade chegaram por meio de 
emenda parlamentar do depu-
tado federal Vitor Lippi (PSDB), 
que esteve em Tietê nesta se-
mana.

Com a perfuração de três 
poços artesianos, sendo a pri-
meira já realizada nesta sema-
na, a medida é uma alternativa 
adotada pelo Samae para me-
lhor a realidade da população 
diante dos problemas com si-
tuações pontuais de desabas-
tecimento de água. “Garantir o 
acesso à água a todos é uma 
das nossas maiores preocu-
pações. Por isso, trabalhamos 
para solucionar esta questão”, 
declarou Sandei. 

Vino di Vita
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Lara Fortunato Melaré 
completou dois aninhos 
na terça, dia 23, ao lado 

dos pais Neto e Ana 
Paula e dos familiares

Guilherme Janeiro 
assopra velinhas hoje, 
dia 26, na companhia 

do pai Fabiano e da mãe 
Camila e familiares

Mariana Rodrigues 
festeja mais um ano 

hoje, dia 26, ao lado do 
marido Aguinaldo e das 

filhas Catarina e Manuela

Os pais Ronaldo e 
Priscila, a irmã Catarina 
e amigos parabenizam 

Flaviana Candeias neste
sábado, 27 de fevereiro

Fernanda Melaré Foltram 
comemora mais um ano 
de vida neste domingo, 
28 de fevereiro, com a 
filha Helena e a família

Miro Carvalho ganha 
beijos do filho Manoel, 

da nora Carol e dos netos 
Anna Frida e Davizinho 
neste domingo, dia 28

Adriana Canavese troca 
de idade na terça, 26 de 
fevereiro, na companhia 

do marido Fernando 
e do filho Miguel

Hamilton Martin Junior 
faz aniversário nesta 

sexta, 26 de fevereiro, 
e brinda com a esposa 

Marta e os filhos

Neusa Maria Sanches 
comemora aniversário 

hoje, 26 de fevereiro, na 
companhia do marido 
Fernando e dos filhos

O namorado Vinícius 
e os familiares enviam os 
parabéns para Francine 
Pessatto Martin neste 

sábado, 27 de fevereiro

Gabriela Toledo vira 
o calendário neste 

domingo, dia 28, junto 
dos pais Liane e Ricardo 

e dos familiares

Nestor Citroni festeja 
aniversário no domingo, 
28 de fevereiro, ao lado 
da esposa, dos filhos, 

dos netos e família 

Carlos Foltran rasga 
folhinha nesta sexta, 

26 de fevereiro, e 
celebra a data com o 
filho Neto e a família

Lucilene Camargo troca 
de idade nesta sexta, 

dia 26, junto do marido 
Cristiano Pareschi, dos 

filhos e da netinha

Rogério Marcelo Bonadia 
vai mudar de idade hoje, 
dia 26, junto da esposa 

Denise, das filhas Júlia e 
Beatriz  e familiares

Brinde deste sábado, 
27, será para Laura de 
Sousa Campos Biscaro, 

que festeja com o marido 
Guina e o filho Daniel

Luís Arnaldo Floriam 
muda de idade neste 

domingo, 28, e recebe 
os cumprimentos 

especiais da família

Regina Russo Bom 
aniversaria no domingo, 
dia 28, na companhia do 
marido Carlos, dos filhos 
Luiz e Giovana e da neta

Amélia Sato ganha beijos 
das filhas Nanda e Zi, 

das netas Isabela, Sofia 
e Helena e familiares 
hoje, 26 de fevereiro

Inês Nogueira recebe 
flores e telefonemas na 
quarta, 26 de fevereiro, 

ao lado do marido 
Luciano Diniz Abreu

Raquel Servilha de Assis 
Biscáro aniversaria 

hoje, dia 26, e recebe o 
carinho do marido Felipe 

e da filha Sophia

Júlia Novaes Aronchi, 
filha de Marco Antonio e 
Ana Flávia, completará 

dois aninhos neste 
sábado, 27 de fevereiro

Os pais Eduardo e Marise 
e as irmãs Giovana 
e Júlia parabenizam 

Gabriel Carvalho neste 
domingo, dia 28

Neusa Gaiotto Zamuner 
celebra mais um ano de 

vida neste domingo, 
dia 28, com o marido, 
os filhos e o netinho

O marido Fábio, a filha 
Mirela e os familiares
parabenizam Cristiane 

Biscalchim pelo  
aniversário hoje, dia 26

O marido Gregório, a 
filha Thaís e a família 
parabenizam Lucinda 

Cancian pela nova idade 
nesta sexta, dia 26

Margarida Tonon Fuza
completa mais um ano  
hoje, dia 26, junto dos 
filhos Adriana, Paulo e 

Cesar e familiares

Bolo desta sexta, 26, 
será para Vânia Ruy 

Dias, que festeja mais 
um ano de vida com o 

marido Carlos e os filhos

Rebeca Yamashiro muda 
de idade neste sábado, 

27 de fevereiro, ao 
lado do noivo Junior 

Possignolo e familiares

O marido Capelini, o 
filho, os netos e a nora 

parabenizam Ivete Roma 
Capelini neste domingo, 

28 de fevereiro

O marido, os filhos e os 
familiares parabenizam 
Alice Dias e Silva pela 

nova idade na segunda, 
1º de março

Eugênio Sacco celebra 
mais um ano de vida 
nesta sexta, 26 de 

fevereiro, e recebe o 
carinho da família

Maria Soraya Grecchi vai 
apagar velinhas nesta 

sexta, dia 26, e brindar a 
data com o pai Carlinhos 

e os familiares

Elizangela Zanette apaga 
velinhas neste sábado, 
27 de fevereiro, com o 
marido Márcio, a filha 

Marina e a família

Cristina Ruy vai receber 
flores e telefonemas pela 
passagem do aniversário 

neste domingo, 
28 de fevereiro

Os parabéns do domingo, 
28 de fevereiro, serão 

para Mari Milanelo, que 
festeja com o marido 
Gervásio e familiares
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Ana Paula Figueiredo 
Forlevize apaga velinhas 
na segunda, dia 1º, junto 

do marido Crau, dos 
filhos e dos familiares

Ana Maria Madureira 
vai mudar de idade na 
segunda, 1º de março, 
e receberá o carinho da 

família e dos amigos

Bolo da segunda, 1º de 
março, será para Antonio 

Camargo, que rasga 
folhinha com a esposa 

Adriana e os filhos

A esposa Jênyce e as 
filhas Vitória e Maria 
Clara parabenizam 
Eduardo Cunha na 

segunda, 1º de março

Eloisa Grando recebe 
telefonemas, felicitações 
e flores da família e dos 

amigos na segunda, 
1º de março

Ismael Bellucci Junior 
assopra velinhas na 
segunda, dia 1º, e 

festeja a data com a 
esposa Flávia e os filhos

A esposa Tatiane, o filho 
e a família parabenizam 

Marcos Biscaro por 
mais um ano de vida na 
segunda, 1º de março

Paula Nogueira recebe o 
carinho do marido André 

Pietrobom, do filho 
Lucca e dos familiares na 

segunda, 1º de março

Paulo Henrique Cestarioli 
aniversaria na segunda, 
dia 1º, junto da esposa 
Cristiane, da mãe Neide 

e de toda a família

Pedro Galavote Sales 
vai rasgar folhinha na 

segunda, dia 1º, ao lado 
dos pais Eliane e Pedro, 

dos avós e familiares

Rodrigo Calegare 
assopra velinhas na 

segunda, 1º de março, 
na companhia da esposa 
Eliane Oliveira e família

A esposa Dani, a filha 
Mariane e os pais Ademir 
e Rita enviam beijos para 

Rodrigo Modanesi na 
segunda, 1º de março

Sônia Cabral receberá 
as felicitações do 

marido, dos filhos e dos 
familiares na segunda, 

1º de março

Taís Moreli ganha 
beijos do filho Lucas, 

dos pais Moreli e Nilza 
e de toda a família na 
segunda, 1º de março

A esposa Mônica e os 
filhos Tobias, Tadeu e 
Sofia cumprimentam 

Vander Milani na 
segunda, 1º de março

Vivien Amorim brinda 
nova idade na segunda, 

1º de março, com o 
marido Carlos, os filhos, 
os pais e os familiares

Beatriz Cavalini Chagas 
completa 15 anos na 
terça, 2 de março, ao 

lado dos pais Ricardo e 
Vanessa e da irmã Júlia

Os pais Lua e Vera, a 
irmã Bárbara e familiares 

parabenizam Bruno 
Lavorenti pela nova 
idade na terça, dia 2

Evandro Batistella 
aniversaria na terça, 

dia 2, na companhia da 
esposa Fernanda e dos 

filhos Bruno e Diego

Gabriela Mazzer será 
festejada pelo marido 
Ricardo, pelos filhos 

Laura e Bruno e família 
na terça, 2 de março

Osinaldo de Oliveira 
recebe os parabéns da 
esposa Glayse, da filha 

Isabelle e dos familiares 
na terça, 2 de março

Jakeline Pasim 
rasga folhinha na terça, 
2 de março, e festeja a 
data com o marido, os 

filhos e a família

Junior Regonha 
troca de idade na terça, 
dia 2, junto da esposa 
Dani e dos filhos Pedro 
Henrique e João Gabriel

O marido Daido e as 
filhas Laura e Luísa 

cumprimentam Luciane 
Bacili pelo aniversário 
na terça, 2 de março

Luís Fernando Negrão 
será festejado pela 

esposa Stella e pelos 
filhos Sofia e Matheus na 

terça, 2 de março

Marcelo Cardia (Cocão) 
aniversaria na terça, 

dia 2, e a esposa Priscila 
Rocha Cardia troca de 
idade na sexta, dia 5

Bolo da terça, dia 2, 
será para Mariana 

Moretti de Camargo, que 
brinda a data com a filha 

Heloisa e a família

Maria Luiza Ferrari 
vira o calendário na 

terça, 2 de março, junto 
do marido, dos filhos, 
dos netos e familiares

O marido Tó, as filhas, 
os genros e o neto 

parabenizam Marta Pilon 
Del Ben pelo aniversário 

na terça, 2 de março

Roberta Elise Gaiotto 
Sebastiani assopra 

velinhas na terça, 2 de 
março, ao lado do marido 

Rafael e dos filhos 

Tiago Coan Colodeto 
troca de idade na terça, 
dia 2, e celebra a data 
com a esposa Mayra 
Mariano e a família

Wagner Fregoneze vai 
completar mais um 

ano de vida na terça, 
dia 2, na companhia da 

namorada Ana Lúcia 

Ana Maria Ajar celebra 
novo ano na quarta, 

3 de março, com a filha 
Natália, a neta Alice, o 
genro Eric e familiares

Bruno Batistella faz 
10 anos na quarta, 

dia 3, e festeja com os 
pais Fernanda e Evandro, 
o irmão Diego e família

Brinde da quarta, 3 de 
março, será para Cesar 
Polano, que comemora 
com a esposa Kely e os 

filhos Lucas e Pedro 

Felipe Motta e Silva
comemora mais um ano 
de vida na quarta, 3 de 
março, ao lado dos pais 
Josué e Maria Aparecida

Fernanda Gaiotto Nunes 
recebe o carinho da filha 

Ana Laura, da mãe e 
familiares na próxima

quarta, 3 de março

A mãe, a irmã, o 
cunhado, os sobrinhos e 
os amigos parabenizam

Gustavo Copetti na 
quarta, 3 de março

Os parabéns da quarta, 
3 de março, serão para 

Isnard Bonadia, que 
comemora a data com a 
esposa e os familiares

Kelly Dal Coleto 
muda de idade na 

quarta, 3 de março, 
junto do marido Pedro 

e de toda a família

Luiza Braga Amorim 
aniversaria na quarta, 

dia 3, na companhia dos 
pais Marcia e Daniel e do 

irmão Danielzinho
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Ana Flávia Bonventi 
recebe os cumprimentos 
e o carinho do marido, 
das filhas e da família 

na segunda, 1º de março
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Maria Menezes 

Solange e Altino

Sebastião e Lourdes

Daniele e Regonha

NASCIMENTO

BODAS

BODAS

BODAS

Em Cerquilho, Solange 
Aparecida Fernandes Calega-
re e Altino Acir Calegare brin-
darão 40 anos de união neste 
domingo, 28 de fevereiro, ao 
lado das filhas Bruna e Talita, 
do neto Breno e toda a famí-
lia.

Recebam do jornal Nossa 
Folha os parabéns pelas Bo-
das de Rubi, afinal, o amor to-
dos os dias cumpre uma nova 
etapa. 

Desejamos que esta união 
perdure por muitos anos e 
vocês continuem descobrin-
do um no outro motivos para 
caminharem lado a lado eter-
namente. Mais e mais felici-
dades sempre!

Maria Menezes, filha de 
Fernanda Uliana e Daniel Me-
nezes, nasceu na Maternidade 
Pro Matre, em São Paulo, na 
quinta, 18 de fevereiro, com 
47 centímetros e 2,820 quilos.

Pelo lado materno, Maria é 
neta de Maria Cristina Uliana 
e Odair José Ghiraldi e, pelo 
lado paterno, tem como avós 
Sônia Regina Menezes da Silva 
e Cassiano Ricardo Menezes 
da Silva (in memoriam). 

Parabéns ao casal por este 
momento especial! Agora co-
meça uma nova e extraordiná-
ria etapa para vocês. O jornal 
Nossa Folha deseja que a vida 
da Maria seja recheada de ale-
gria e de amor.

Em Tietê, Daniele Rodri-
gues Antunes e Junior Rego-
nha vão comemorar 17 anos 
de matrimônio na quarta, 3 
de março, junto dos filhos Pe-
dro Henrique e João Gabriel e 
familiares. 

O pessoal do jornal Nos-
sa Folha felicita o casal pelas 
Bodas de Verdelita e deseja 
que mais anos de felicidade 
estejam chegando porque vo-
cês merecem. 

Deseja também que as 
bênçãos divinas nunca dei-
xem de estar presentes para 
toda a família e, acima de 
tudo, que o amor continue 
sendo o alicerce desta feliz 
união matrimonial.

Em Tietê, Luiz Sebastião 
Grigolon e Lourdes Araci Pi-
zzol Grigolon vão festejar 64 
anos de amor, cumplicidade 
e companheirismo neste do-
mingo, 28 de fevereiro, na 
companhia dos filhos Maria 
Rita, Luís Antonio e Antonia 
Valéria e familiares. 

Os amigos do jornal Nos-
sa Folha enviam os cumpri-
mentos pelas Bodas de Rodo-
crosita e é, com muita alegria, 
que parabenizam os dois por 
mais um ano de vida em con-
junto. 

Saibam que aos nossos 
olhos e de todos aqueles que 
os conhecem, vocês são um 
exemplo e uma inspiração.

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar
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ANIVERSARIANTES

Mirela Sacon assopra 
velinhas na quarta, 3 de 
março, e celebra a data 
com o namorado Pedro 
Henrique e familiares

Antonio Augusto Pasquot 
rasga folhinha na quinta, 
4 de março, ao lado da 

mãe Cleide, da namorada 
Beatriz Roma e família

O filho André Augusto,
familiares e amigos 

parabenizam Claudia 
Botega por mais um ano 
de vida na quinta, dia 4

João Paulo Masserani 
aniversaria na quinta, 
4 de março, junto da 
namorada Daniella 

Ruela e família

Maitê Tomazela troca 
de idade na quinta, 

4 de março, e recebe 
o carinho do marido 

Leonardo e da família

Marina Silvestrim 
comemora nova idade na 
quinta, 4 de março, com 
os pais Edson e Adriana 

e o irmão Dimas 

Marise Coan rasga 
folhinha na quinta, dia 4, 
na companhia do marido 
Rubens, da filha Aline, 
das netas e da família

Rafaela Vidotto Leitão 
aniversaria na quinta, 
4 de março, junto dos 

pais Fernando e Simara 
e do irmão Pedro

O marido Eduardo, os 
filhos e toda a família 
parabenizam Raquel 

Celina Luvizotto do Lago 
na quinta, 4 de março

Renata Adriana Xavier 
Strufaldi recebe os 
parabéns do marido 

Fábio e dos familiares na 
quinta, 4 de março

Rose Bergamim celebra 
novo ano de vida na 
quinta, dia 4, com o 

marido Ubaldo, os filhos 
Marília e Neto e a família

Luiz Henrique Módolo de 
Souza assopra velinhas  
na quarta, 3 de março, 
junto dos pais Marcos e 
Estela e da irmã Larissa



Foi em terras do Curuçá, 
em Tietê, segundo consta na 
Cronologia Tieteense, que 
nasceu, em 21 de dezembro 
de 1864, o cidadão Antônio 
de Toledo Lara, fazendeiro 
afortunado e consideradíssi-
mo em toda a sociedade pau-
lista.

Este biografado represen-
tou um belíssimo padrão de 
honra da sociedade paulis-
tana da época não somente 
como uma das lideranças 
mais importantes do setor do 
café, como também do ramo 
imobiliário.

Segundo descreveu o his-
toriador Benedicto Pires de 
Almeida (Zico Pires), quando 
menino, Antônio de Toledo 
Lara teria estudado nas Esco-
las Régias, onde lecionavam 
os primitivos professores 
Luiz de Vasconcelos e João 
Marques, regentes da 1ª ca-
deira, e Lucídio de Leite Brito, 
da segunda cadeira, as duas 

únicas que existiam providas 
de mestres e funcionando na-
queles bons tempos. 

Ainda segundo Zico Pires, 
Antônio de Toledo Lara foi 
aluno aplicado, pois a sua as-
sinatura em um documento, 
quando beirava os 16 anos, re-
velava caráter maduro, tendo 
o seu pai Antônio Rodrigues 
de Proença Lara empossado 
procurador do Poder Legisla-
tivo, o cargo mais importante 
do município, em 4 de outu-
bro de 1871. 

Contava Zico Pires que até 
1871 Tietê não possuía ofici-
na tipográfica, sendo os reci-
bos dos impostos da Câmara 
Municipal feitos à mão pelos 
respectivos procuradores ou 
tesoureiros. 

De acordo com a Árvore 
Genealógica FamilySearch, o 
filho de Antônio Rodrigues de 
Proença Lara e Tereza Amélia 
de Toledo teve seis irmãos e 
um meio-irmão e tornou-se 

Conde de Lara em 14 de mar-
ço de 1912, ao receber este 
título por meio de uma carta 
pontifícia assinada por Pio X 
e entregue, na ocasião, pelo 
então arcebispo de São Paulo, 
Dom Duarte Leopoldo e Silva.

De acordo com a Cronolo-
gia Tieteense, Conde de Lara 
foi casado com sua prima a 
condessa Francisca de Toledo 
Lara, filha do finado Theotô-
nio Rodrigues de Lara Cam-
pos e de Francisca de Góes 
Pacheco, que foi avantajado 
comissário e capitalista em 
Santos.

Conde de Lara era conside-
rado o protetor dos pobres e 
da infância órfã, cuja persona-
lidade, venerada por todos na 
época, tinha o reconhecimen-
to. Embora ofertasse apoio à 
classe deserdada de recursos, 
era avesso aos elogios da im-
prensa. Todo seu altruísmo 
ficava sob o manto dourado 
da modéstia, característica de 

sua eminente pessoa. Apesar 
disso, naquele período, nin-
guém mais que ele tinha direi-
to à consagração da imprensa 
já que era um dedicado e le-
gítimo benemérito da religião 
católica apostólica romana. 

Em São Paulo, este tieteen-
se distribuiu enormes quan-
tias em prol do engrandeci-
mento da igreja, dos pobres, 
da infância e do progresso 
geral da Capital. Além destas 
ações sociais, Conde de Lara 
foi um dos fundadores da fá-
brica de bebidas Antarctica 
e financiador da restauração 
da Catedral da Sé, conceden-
do até o nome da sua filha 
Tereza Toledo Lara, na época 
com sete anos, a um Palacete. 

Conde de Lara foi consi-
derado o segundo maior de-
tentor de imóveis no Centro 
de São Paulo, com 15 ao todo, 
vindo a morrer, em 20 de se-
tembro de 1935, aos 70 anos, 
em São Paulo.

Como empresário do café e do ramo imobiliário, este tieteense representou o padrão de honra da sociedade paulistana da época

Saiba quem foi o conde Antônio de Toledo Lara

Conde de Lara morreu, em 20 de setembro de 1935, 
aos 70 anos, em São Paulo

Arquivo Ana Maria Toledo Rodrigues
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Perfil entrevista 
Aline Monteiro

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

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

edição traz James Milanelo e 
o  cantor Agnaldo Rayol no Ar-
mazém na Rua do Comércio, 
esquina com a Júlio dos Reis, 
em Tietê. A década é 1960 e a 
dupla faz um brinde com um 
tradicional “rabo de galo” em 
razão da ilustre visita.

Neste dia, Agnaldo Rayol, 
bastante famoso naquele mo-
mento por conta das telenove-
las, ficou hospedado na casa 
de Rima Pesci em razão da 
amizade com o compositor, 
novelista e versionista Fred 

Jorge, que entregou para o ar-
tista letras como: O Primeiro 
Natal, Jequibau, O Amor, Di-
ga-me, Quero Lhe Dizer Can-
tando, Margarida, Vou Amar 
Você, entre outras. 

O tieteense Fred Jorge foi 
um artista completo e, além de 
Agnaldo Rayol e Roberto Car-
los, teve canções gravadas por 
outros grandes nomes como: 
Carlos Gonzaga, Celly Campe-
lo, Angela Maria, Elis Regina, 
Raul Seixas, Moacir Franco, 
Sergio Reis, Agnaldo Timóteo, 
Altemar Dutra e Caubi Peixoto.

Acervo Alberto Giovanetti Filho

ESPECIAL

Por Teresa Navarro BarbosaPalacete Tereza Toledo Lara
Dentre as antigas constru-

ções do Centro Histórico de 
São Paulo destaca-se o majes-
toso Palacete Tereza Toledo 
Lara, um dos raros edifícios de 
estilo eclético do início do sé-
culo 20, em São Paulo, que ain-
da possuem suas característi-
cas arquitetônicas quase que 
integralmente preservadas.

Com grande interesse his-
tórico-arquitetônico, o Pala-
cete Tereza Toledo Lara está 
situado no assim chamado Tri-
ângulo Histórico de São Paulo, 
em uma das esquinas mais 
antigas entre as ruas Direita e 
Quintino Bocaiúva. Esta região 
correspondia à parte da antiga 
cidade da época e o restante 
eram chácaras ou pequenas 
aglomerações habitacionais 
que, com ruas estreitas, logo 
se transformou em passeio de 
pedestres, como é até hoje.

A respeito do Triângulo 
Histórico, ele se refere ao ca-
minho delimitado pelas três 
principais ruas que existiam 
desde o embrião da fundação 
de São Paulo e que marcaram 
o começo do agora Centro Ve-
lho, correspondendo à planta 
imperial de São Paulo de 1810. 
Os vértices deste triângulo são 
demarcados pela localização 
de três conventos existentes 
desde a São Paulo antiga, no 
Largo de São Bento, Largo de 
São Francisco e Praça da Sé.

Este Palacete ainda é refe-
rência histórica como a “es-
quina musical de São Paulo”, 
uma vez que abrigou desde a 
década de 1940, as instalações 
da Rádio Record, emissora que 
teve grande influência artística 
e política nos tempos áureos 
do Rádio no País e a que apre-
sentava a maior audiência. 

Ao longo da sua história, 
o local abrigou lojas de ins-
trumentos musicais e das tão 
procuradas partituras, como 
a duradoura Casa Bevilacqua, 
fundada pelo maestro italiano 
Isidoro Bevilacqua. A loja per-
maneceu neste endereço por 

90 anos. Depois, cedeu seu 
espaço para a editora de músi-
ca Irmãos Vitale, que ocupa o 
mesmo espaço até hoje, agora 
sob o comando da Casa Ama-
deus Musical, fundada por ex-
-funcionários das duas casas 
anteriores.

Desde que foi projetado 
em 1910, o Palacete Tereza 
Toledo Lara pertence à família 
de Antônio de Toledo Lara, o 
tieteense Conde de Lara, em-
presário do ramo do café, in-
vestidor imobiliário, um dos 
fundadores da companhia de 
bebidas Antarctica e também 
conhecido por ser um dos fi-
nanciadores da restauração da 
Catedral da Sé.

A história da sua constru-
ção remonta a um tempo em 
que a referida região possuía 
as mais refinadas lojas, livra-
rias e cafés no agitado centro 
comercial da cidade, especial-
mente na rua Direita, que ser-
via, ainda, de moradia para ri-
cos produtores cafeeiros, com 
agitada vida cultural. 

Conde de Lara comprou 
o sobrado que existia na es-
quina da rua Direita da irmã 
do Barão de Itapetininga, ad-
quirindo a seguir outros so-
brados vizinhos que existiam 
na Quintino Bocaiúva para, a 
seguir, encomendar a constru-
ção do palacete. Para o projeto 
chamou o arquiteto alemão 

August Fried, que executou 
diversas obras em São Paulo 
como a do 1º casarão da Ave-
nida Paulista.

Com localização privilegia-
da e fachadas voltadas para as 
ruas Direita, Quintino Bocaiú-
va e José Bonifácio, inicialmen-
te, o palacete foi edifício de 
escritórios bastante disputa-
dos por advogados, médicos e 
cirurgiões-dentistas e, no piso 
térreo, possuía várias lojas 
com propósitos comerciais. De 
forma diferente do que o ter-
mo “palacete” sugere, nunca 
foi um local residencial.

Sobre as características 
construtivas e arquitetônicas, 
o Palacete Tereza Toledo Lara 
conta com três pavimentos 
e um porão. Com forte inspi-
ração europeia, sua constru-
ção possui linguagem eclética 
formando uma composição 
complexa da união dos estilos 
renascentista, barroco, neo-
clássico e maneirista italiano 
dos anos 1500-1600.

Sua fachada tem sobrecar-
ga ornamental com marcantes 
detalhes como: máscaras, car-
rancas, estátuas, guirlandas, 
figuras alegóricas encimadas 
por pináculos e medalhões. É 
possível notar também a as-
sinatura do arquiteto gravada 
na própria fachada, costume 
europeu da época.

No interior da construção, 

a beleza se mantém com gran-
des vitrais coloridos, escadaria 
em forma de caracol, grandes 
e numerosas janelas, fabulo-
sos pisos hidráulicos e um ele-
vador pantográfico, cuja estru-
tura externa foi preservada no 
restauro. Detalhe que o nome 
do palacete foi uma homena-
gem do conde à sua filha Tere-
za, então com sete anos.

Após o auge do desen-
volvimento desta localidade, 
agora denominada Centro Ve-
lho, quando lá as construções 
se mostravam cada vez mais 
elaboradas recebendo os pri-
meiros prédios na década de 
1920, a cidade se expandiu 
e  esta região passou por um 
período de deterioração até as 
décadas de 1980-1990.

Por longo tempo, muitas 
camadas de tinta esconderam 
o granito da fachada do Pala-
cete Tereza Toledo Lara, bem 
como propagandas de todos 
os tipos e dimensões impedi-
ram a admiração desta cons-
trução, que já não possuía 
mais a devida conservação.

Tombado pelo Patrimônio 
Municipal, o Palacete Tere-
za Toledo Lara enquadrou-se 
na zona de proteção definida 
pelo Programa de Preservação 
de Bens Culturais Arquitetô-
nicos da área central de São 
Paulo, devendo ser totalmente 
conservado. 

Foi a atual proprietária, Te-
reza Artigas Lara Leite Ribei-
ro, bisneta do Conde de Lara, 
quem custeou e acompanhou, 
de perto, a grande “aventu-
ra” que foi a restauração e a 
revitalização do Palacete Te-
reza Toledo Lara. Restaurado 
e novamente majestoso, este 
prédio promove a convivência 
do passado com o presente 
ao misturar a conservação da 
história da cidade de São Paulo 
com a modernidade dos seus 
frequentadores e, agora, ilu-
mina, dia e noite, o tradicional 
ponto do Velho Centro de São 
Paulo.

ESPAÇO ABERTO

Nascida em 20 de setembro de 1989, no município de Jar-
dim Alegre, no Paraná, da união do Nilton Monteiro e da Ivani 
Fantato Monteiro (tia Vani), Aline Monteiro é formada em Re-
lações Públicas e tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas.

A irmã do Alex vivia em Cerquilho até mudar-se para a Cali-
fórnia, onde hoje trabalha como revisora de conteúdo da Tech 
Firefly para o Google Onsite e está casada com Vitor Paschoal, 
lutador de Jiu-jítsu.

Eu sou? Uma mulher em constante evolução e apaixonada 
pela vida. As mudanças assustam e crescer dói, mas são o que 
me move.

Sinônimo de beleza? O povo brasileiro. Uma mistura linda!
Cantor e cantora? A banda Linkin Park e Marília Mendonça. 
Ator e atriz? James Franco e Claudia Raia.
Sonho? Conseguir conhecer cada cantinho deste mundo.
Amor? O próprio. Mas é uma briga boa comparado ao amor 

de mãe.
Solidão? Um momento importante para refletir sobre mim 

e sobre a vida.
Deus? É amor.
Religião? Eu definiria como fé. Isso vai além de nomencla-

tura e da definição de templo.
Filme? Em Busca da Felicidade.
Sonho de consumo? Uma ONG.
Defeito? Não acreditar tanto no próprio potencial. 
Qualidade? Não ter medo de tentar.
Lugar? Horseshoe Bend no Arizona.
Lazer? Adoro ir à praia.
Qual o livro de cabeceira? Bíblia. 
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Atriz.
Momento da vida para repetir? Carnaval! Minha festa favo-

rita e a minha melhor versão.
Alegria? Conseguir viver experiências tão incríveis, cons-

truir memórias e, em dias como hoje, ter saúde!
Tristeza? Em ver o quanto o ser humano prioriza coisas e 

não pessoas! Ver o quão fácil é torcer para um estranho ficar 
milionário em um programa de televisão e vibrar. Outra tris-
teza é ver a dificuldade das pessoas em aceitar o sucesso de 
alguém tão próximo.

Decepção? É uma palavra ligada ao aprendizado. Na vida, 
a gente se decepciona, mas sempre aprende algo. E o oposto 
acontece também, ou seja, a gente decepciona alguém e acaba 
aprendendo algo.

Receita contra o tédio? Ligar o som no volume mais alto 
que puder e dançar até as pernas não aguentarem mais.

Tem saudades do quê? Da minha família, dos meus ami-
gos e dos rodízios de pizza e de temaki.

Amizade é? Um laço que você escolhe ter com um irmão 
que a vida lhe deu!

Um(a) amigo(a) especial? Gabi Freire.
Palavra que riscaria do vocabulário? Desrespeito.
Ídolo? Minha mãe Vani.
Frase? “Se o problema tem solução, para que se preocupar? 

E se não tem, para que se preocupar também?”.
Nota 10 para: todos que lutam contra seus próprios medos 

diariamente! 
Nota zero para: o egoísmo.
Um grande homem ou uma grande mulher? Já falei da 

minha mãe? Ah, ela é a pessoa mais incrível que eu conheço.
Planos para o futuro? Um dia por vez! 
Recado? “Se realmente quiser algo, não desista. Acredite e 

lute até conseguir”.

Arquivo Teresa Barbosa
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