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COVID-19

Vacinação prossegue
neste sábado
Em Tietê, neste sábado,
28 de agosto, a vacinação da
covid-19 atenderá o público
que precisa receber a segunda
dose da CoronaVac. Na terça,
31 de agosto, ocorrerá a imuni-

zação do grupo que precisa da
segunda dose da AstraZeneca.
A vacinação ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova
Tietê, em dois horários.
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PREJUÍZO - Diante da pouca umidade no ar, da escassez de chuva, do aumento das temperaturas e da falta de conscientização
das pessoas, os focos de incêndio em coberturas vegetais têm aumentado em Tietê. As causas mais comuns são queimadas para
limpeza de terreno ou destruição de lixo; cigarros descartados às margens das rodovias; e soltura criminosa de balões.

CONSCIENTIZAÇÃO

CONDENAÇÃO

Defesa Civil
de Tietê alerta
sobre queimadas

Negado
pedido
a Aldo
Sanson

Órgão destacou que não é recomendado que o cidadão, sem
treinamento e equipamentos necessários, tente apagar o incêndio
A ausência de chuva e calor
intenso aumentam as chances
de ocorrência de incêndio em
matas, acostamento de estradas e quintais, segundo o chefe do Departamento de Defesa

Civil de Tietê, Angelo Azoli.
Para combater esse tipo
de ação, a Defesa Civil reforça a necessidade da conscientização da população, a
fim de que tais ocorrências

sejam evitadas. Desse modo,
em caso de presenciar algum
foco de incêndio, é importante acionar, imediatamente, o
Corpo de Bombeiros (193) ou
a Defesa Civil (199).

Foi negado pela Justiça o
pedido do prefeito de Cerquilho, Aldo Sanson (PSDB), que
ajuizou uma ação rescisória
para anular o acórdão que o
condenou por improbidade
administrativa e determinou
seu afastamento do cargo.
A defesa do chefe do Poder
Executivo pediu tutela antecipada na terça, 24 de agosto,
para que os efeitos da condenação fossem suspensos.
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UTILIDADE PÚBLICA
SAMAE, TRABALHANDO PARA VOCÊ, PEDE A COLABORAÇÃO DE TODOS QUANTO AO USO CONSCIENTE DA
ÁGUA.
PEQUENAS AÇÕES NO DIA A DIA CONTRIBUEM PARA
EVITAR O DESPERDÍCIO:
aDIMINUIR O TEMPO NO CHUVEIRO;
aFECHAR A TORNEIRA PARA ESCOVAR DENTES E ENSABOAR LOUÇAS;
aEVITAR O USO DE MANGUEIRA PARA LAVAR CALÇADAS, QUINTAIS E CARROS;
aVERIFICAR E CONSERTAR OS VAZAMENTOS.
ATITUDES COMO ESSAS PODEM GERAR GRANDE ECONOMIA E A CERTEZA DE CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. FAÇA SUA PARTE!
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Editorial

Agenda

O poder do agora!

ANTIRRÁBICA Em Tietê,
a vacinação antirrábica ocorre
no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), todas as quartas,
das 7 às 16 horas, enquanto
durar o estoque. O CCZ fica na
rua Humberto Bortoleto de Arruda, 677, Jardim Rodrigues de
Morais, no Recinto da Fait.

Você já parou para pensar no valor do hoje e do amanhã e
como resolver a eterna disputa entre presente e futuro na vida?
Na verdade, a trama diária da chamada saga humana é um grande mistério, que traz muitas perguntas até a nossa mente. Algumas questões estão sempre em nosso pensamento. Algo como:
por quantos anos vamos viver? Como será o amanhã? O que
é melhor: desfrutar o momento ou cuidar do futuro? Dilemas
como esses aparecem o tempo todo. O que comer? Como cuidar
da saúde e do dinheiro? Qual a melhor carreira a seguir?
De um lado, estão os sonhos e os desejos. De outro, as possibilidades e os limites. Presente e futuro são um jogo que recomeça todos os dias e que, mesmo sem perceber, a vida obriga-nos
diariamente a jogar. Na verdade, os ponteiros do relógio imitam
o movimento circular do sol. Mas o tempo não roda, ele simplesmente avança. É sempre um dia depois do outro, um dia de cada
vez. Devemos refletir que à frente, o que existe é o amanhã com
muitas possibilidades.
Mas quem sabe ao certo o que vai ser o futuro? A única certeza é que a vida é breve e tem um fim. Só não sabemos quando!
Então, entendendo essa dinâmica, é viver mais um novo dia pelo
tempo que for possível e cuidar do amanhã. É aí que começam as
tantas negociações para fazer do tempo um aliado e não um inimigo. Neste caso, as trocas acompanham a trajetória das pessoas
no mundo. Aliás, mesmo os animais e, até mesmo as plantas,
fazem suas trocas entre o aqui e agora e o futuro. Eles também
procuram a melhor maneira de sobreviver e garantir a continuidade da espécie.
Na verdade, todos os seres vivos têm um ciclo de vida e um
futuro a zelar. E todos desenvolvem mecanismos de realizar trocas no tempo. No reino vegetal, em uma floresta, há sol e chuva
durante todo o ano e a vegetação tem seu sustento garantido.
Mas e onde a natureza é menos generosa e os Invernos são rigorosos, com grandes variações de calor, luz e chuvas? Assim como
acontece com cada um de nós, na natureza, os mecanismos da
troca no tempo são também de dois tipos: ou o benefício é antecipado no tempo e os custos chegam depois, ou os custos vêm
antes dos benefícios.
A questão é saber o que se deseja e como dar consistência
no tempo aos desejos. Assim, de um lado está a lógica: o que se
quer precisa respeitar as regras do que é possível. Mas, do outro,
está o sonho! Porque, no universo das relações humanas, o futuro também obedece à ousadia do querer. Ou seja, todo mundo
pode se transformar. A condição indispensável para o processo de autotransformação é a vontade. É preciso fazer o trabalho
necessário para mudar hábitos e comportamentos, superando a
inércia que mantém o status de hoje.
Neste momento, fica a pergunta: é ideal passarmos a maior
parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos
para o futuro? É indicado ignorarmos ou negarmos o presente
e adiamos nossas conquistas para algum dia distante, quando
conseguiremos tudo o que desejamos e seremos, finalmente, felizes? Na verdade, se queremos, realmente, mudar nossas vidas,
precisamos começar agora. Esta é uma mensagem simples, mas
transformadora. Pense nisso!

PARA ENCERRAR
“Você sabe o que é o otimismo? É esperar pelo melhor! E
confiança? É saber lidar com, de verdade, com o pior” - autor
Roberto Simonsen.

CONVITE No melhor estilo American Barbecue (BBQ),
Douglas Sakata lançou uma
hamburgueria e uma smokehouse em parceria com a
Coocerqui, na loja matriz do
Centro de Cerquilho. O funcionamento é de segunda a sábado, das 11 às 21 horas e, aos
domingos, das 11 às 15 horas.
É possível fazer pedido pelo
delivery, através do aplicativo
AiqFome, de segunda a sábado, das 11 às 20 horas, com
entregas válidas para os municípios de Cerquilho e Tietê.
LIVE 1 Hoje, 27 de agosto,
às 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram,
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, fará uma live com
a consultora de estilo e autoimagem, Fernanda Wachholz,
que é uma profissional talentosa, estudiosa e atualizada.
Sua fama se deu porque ela
transforma a vida de muitas
mulheres por meio de orientações que auxiliam, inclusive,
no processo de autoconhecimento de cada uma delas.
ATENÇÃO Os microempreendedores
individuais
(MEI) que estão em débito com
a Receita Federal têm até terça, 31 de agosto, para regularizar suas dívidas que podem,
inclusive, ser parceladas em
até 60 meses. Para facilitar, o
Sebrae Aqui Cerquilho realiza
atendimento na rua Duque de
Caxias, 100, Jardim Esplanada.
LIVE 2 Na segunda, 30 de
agosto, às 20 horas, a agente
de viagens e proprietária da
Xuxs Tour, Alessandra Dal Pozzo, a conhecida Xuxinha, entrará em uma live com a jornalista do Nossa Folha e criadora

Bicadinhas da semana
de conteúdo, Damana Rodrigues, no @damanarodrigues
no Instagram. Nesta conversa,
ela revelará os principais fatos
que marcaram sua vida pessoal e profissional e contará
quais foram os maiores medos
e as principais superações nesta pandemia da covid-19 em
relação aos seus negócios.

INGLÊS Os fofoqueiros de plantão souberam que Édie “Salim” Honório vai começar a ter aulas de inglês para saber o
significado da palavra “city” nesta coluna. Só para o corintiano
saber, significa “cidade”. Did you understand?

MUDANÇA Em Cerquilho,
a Diretoria de Trânsito informou que, a partir da quarta, 1º
de setembro, a avenida Brasil,
na altura do nº 781, na Vila
São José, passará a ter sentido
único, para quem transita sentido aos bairros Galo de Ouro,
Vitoria II, Recanto da Colina e
Mato Dentro.

BALÉ As más línguas souberam que tem marmanjão de Tietê querendo aprender alguns exercícios de balé, inclusive, dias
desses, esta mesma figura tinha certeza que sabia fazer um
“plissê”, quando, na verdade, o correto é pliê. Trata-se de uma
dobra de joelhos ou joelho. Este exercício torna as juntas e os
músculos mais flexíveis e maleáveis bem como tendões mais
elásticos.

LIVE 3 A cabeleireira Betinha Mateus chega para uma
live com a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, na quarta,
1º de setembro, às 20 horas,
no @damanarodrigues no Instagram. Ao vivo, ela contará
como se tornou cabeleireira,
das conquistas pessoais e profissionais, da vida em família e
do casamento com Felipe Ambrosio, assim como das principais superações.
CONCURSO A Prefeitura
de Laranjal Paulista anunciou
um novo processo seletivo,
que visa a formação de cadastro reserva e a contratação de
18 profissionais de Ensinos
Fundamental, Médio e Superior, em caráter temporário.
As inscrições seguem abertas
até 13 de setembro pelo site
https://www.avancasp.org.br/
informacoes/25/.
OPORTUNIDADE A Associação Comercial e Empresarial de Tietê (Acet), através
do Sebrae Inova, promove nos
dias 20, 27 e 28 de setembro,
das 13h30 às 17h30, o curso Layout de Salão de Beleza.
Objetivo é sensibilizar o participante para a composição de
ambientes de salão de beleza.
O evento gratuito tem inscrições pelo https://Forms.Office.Com/R/Gbnm7ny5ks.

SORTE As borboletas do jardim contaram que Ricardo
“Bial” Pupato não é trevo de quatro folhas, mas vive dando
sorte por onde passa. Segundo as borboletas, as rifas que ele
vende, geralmente, têm números premiados. Seria Pupato o
homem da sorte?

“MIM FAZ” Os fofoqueiros de plantão estão curiosos para
saber se, quando criança, César “Boninho” Guitte (Nossa Folha) viveu em alguma aldeia indígena da tribo “Mim Faz”. Tudo
porque o “mim faz” não sai por nada do idioma de Boninho. O
que será que o professor Pasquale acha do idioma “rústico” do
galã da rua Lara Campos?
PÉROLA As más línguas disseram que Paulinho Marteline
soltou a seguinte pérola nas redes sociais: “Quando alguém
que mal te conhece e o chama pelo diminutivo, pode saber que
a pessoa é muito falsa”. Verdade, “Paulo”?
CABELUDO As más línguas souberam que o músico Edmur
Tauhyl (ex-Makros) viveu os incríveis anos 1970 e, acredite, ele
foi cabeludo um dia. Quem viveu esse período vai lembrar!
FESTIVA As borboletas do jardim contaram que, para encontrar Olga Camargo (Tito) em uma tarde de sábado, é preciso
GPS para sua localização porque ela deve estar em algum lugar
aproveitando a vida. Companhia de Tito é diversão garantida.
BOA ESPOSA Os fofoqueiros de plantão disseram que está
para nascer uma esposa igual a Leonor Máchia. Tudo porque,
se já não bastasse ter que aguentar o homem mais econômico da rua Professor Francisco de Assis Madeira, Leonor ainda
cuida do marido Édie “Salim” Honório com todo o carinho e
respeito. Há quem diga que, na verdade, ela é séria candidata
a ser beatificada e, posteriormente, canonizada por ter que
“aturar” este corintiano.
VOZES DO ALÉM As más línguas se espantaram quando
souberam que Adriano Bocão faz questão de responder as “vozes do além”, mesmo quando estão falando ao celular e não
com ele. Será influência da convivência com Guto Paladini?
LEITORES Os fofoqueiros de plantão souberam que o dia da
semana mais aguardado para João Pescantini, Jorge Ferraz, Arthur Gayotto, Júnior Cristo, Fernando Carniel, Nelson Zacheu e
Elias Costa é sexta, quando recebem mais uma edição do jornal
Nossa Folha em Cerquilho. Eles são leitores assíduos!
MARAJÁ As más línguas afirmaram que Bene (ex-Volks) disse
que todo mundo merece ter uma sexta de marajá, livre para repousar. Bene tem a dele! E você, tem a sua?

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 28 de agosto
SANTA TERESINHA: às 16 e às 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: às 17h30
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO PEDRO: às 19h30.
DOMINGO: 29 de agosto
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
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MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA
MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado
às 19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.

NAS COMUNIDADES
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: domingo às 18 horas
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.

Sexta-feira, 27 de agosto de 2021

jornalnossafolha.com.br

3

OCORRÊNCIAS

Polícia Civil identifica autores de roubo na Baronesa
Segundo o delegado Weslley Almeida, na época, o trio levou um automóvel, um aparelho celular, cartões bancários, além de armas de fogo
Divulgação PCT

De acordo com a Polícia
Civil de Tietê, através do delegado Weslley Almeida, os três
acusados de roubo a uma propriedade rural no bairro Baronesa, em Tietê, em 3 de junho
deste ano, foram identificados
e um deles localizado após a
prisão preventiva ser decretada pelo Poder Judiciário.
Na época, sob forte ameaça
a uma vítima idosa, o trio levou um automóvel, um aparelho celular, cartões bancários,
além de armas de fogos.
Ao cumprir o mandado de

busca e apreensão, na residência de um dos acusados foram
localizadas a máscara e a luva
usadas no referido crime.
ROUBO 2 - Em Tietê, uma
idosa compareceu ao plantão
policial para relatar que, em 17
de agosto, foi surpreendida no
interior da sua casa por um rapaz, que portava uma faca. Na
ocasião, o indivíduo mandou
que a vítima deitasse no chão e
amarrou seus braços e pernas,
além de amordaçá-la.
Segundo a moradora, foram levados um notebook, um

aparelho celular, um cartão
bancário e R$30 em dinheiro.
FLAGRANTE - Em Cerquilho, a Polícia Militar (PM) abordou uma motocicleta em alta
velocidade e sem emplacamento na avenida Washington
Luiz, na quarta, 25 de agosto.
Na fuga, a motorista se chocou
com um veículo estacionado
na rua Achiles Audi. Os dois
ocupantes da moto foram socorridos até à Santa Casa e,
depois, receberam o termo circunstanciado, sendo o veículo
levado para o pátio.

PAVIMENTAÇÃO

Tietê marca presença em
lançamento do “Nossa Rua”
Divulgação PMT

INSCRIÇÕES

Municípios aderem ao programa “Bolsa-Trabalho”
Graças ao convênio celebrado entre a Prefeitura de
Tietê e o Governo do Estado de
São Paulo no programa “Bolsa-Trabalho”, hoje, 27 de agosto,
ocorre o cadastro pelo site eletrônicobolsadopovo.sp.gov.br.
A iniciativa garante ocupação, qualificação e bolsa-auxílio aos munícipes desempregados e em situação de
vulnerabilidade social. Vale
lembrar que este programa é
especificamente voltado aos
desempregados, maiores de
18 anos, que não são beneficiários de Seguro Desemprego
ou qualquer outro programa
assistencial equivalente, com
renda per capita de até meio
salário-mínimo.
De acordo com a Prefeitura, os contemplados com a
bolsa-auxílio de R$535 duran-

te cinco meses, além de terem
apoio à empregabilidade e
cumprirem atividades de trabalho em órgãos públicos por
cinco meses, sendo 20 horas
semanais, passarão por qualificação profissional virtual de
80 horas por meio da Universidade Virtual do Estado de São
Paulo (Univesp).
Em Tietê, o cadastro segue
até este domingo, 29 de agosto, e o processo seletivo será
realizado no sábado, 4 de setembro. As convocações dos
40 contemplados, selecionados pelo Governo do Estado
para as vagas de auxiliar de
controle de produção e estoque, gestão administrativa,
gestão de pessoas, organização de eventos, secretariado
e recepção, serão publicadas
no Diário Oficial e a Prefeitura

fará a chamada pública.
A Prefeitura de Cerquilho
também aderiu ao programa
estadual “Bolsa-Trabalho” e,
desde 24 de agosto, os cidadãos já podem se inscrever no
projeto. Em Cerquilho, os interessados devem fazer a inscrição até a próxima segunda, 30
de agosto, presencialmente, na
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, na
rua Duque de Caxias, 100, no
Jardim Esplanada. As inscrições são gratuitas, sendo necessário apresentar RG, CPF,
Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.
A Prefeitura de Jumirim
também aderiu ao programa
“Bolsa-Trabalho”, do Governo
do Estado de São Paulo, voltado à qualificação profissional
de pessoas desempregadas,

com prioridade para jovens e
mulheres, geração de emprego
e renda.
No município vizinho, os
20 selecionados receberão
bolsa-auxílio de R$535 durante cinco meses. Os cursos de
capacitação serão online, por
meio da plataforma da Univesp, com 80 horas de duração cada. Em Jumirim, as inscrições para os interessados
seguem até este domingo, 29
de agosto, e podem ser feitas
por meio do site https://www.
bolsadopovo.sp.gov.br/,
na
opção Bolsa-Trabalho ou no
Cras-Jumirim.
A seleção será divulgada
em 4 de setembro. A previsão
de início das atividades é 15
de setembro. Outras informações podem ser obtidas pelo
(15)3199-9814 WhattsApp.

EM TIETÊ

Na cerimônia de lançamento do novo Programa “Nossa
Rua” no Palácio do Governo
do Estado, na quinta, 19 de
agosto, foram anunciados investimentos inéditos do Governo do Estado, em parceria
com as Prefeituras inscritas e
credenciadas, conforme anunciou o governador João Doria
(PSDB) junto do vice-governador Rodrigo Garcia, do mesmo
partido.
Vale ressaltar que o Programa “Nossa Rua” é uma parceria inédita entre o Governo do
Estado e os municípios paulistas para a aplicação igualitária
em obras de pavimentação
asfáltica. Pela proposta, cada

cidade beneficiada terá que
investir valor equivalente ao
repasse estadual.
“É mais um programa que
Tietê chega à frente, pois temos projetos, que apresentamos já, no momento da
inscrição, para garantir o credenciamento da nossa cidade
em mais esse investimento em
parceria com o Governo do Estado”, destacou o prefeito Vlamir Sandei (PSDB).
De acordo com o chefe do
Poder Executivo, “ao chegar a
Tietê, o ‘Nossa Rua’ colaborará com a meta de urbanizar e
prover o asfaltamento em pontos ainda sem asfalto”, finalizou o prefeito.

CONDENAÇÃO

Recuperação de pavimentos e recapeamento avançam
Em Tietê, as obras de recuperação de pavimentos e o
recapeamento asfáltico de vias
públicas prosseguem, conforme anunciado pelo prefeito
Vlamir Sandei (PSDB) na sexta,
20 de agosto, quando ele e os
secretários Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz (Obras e Planejamento) e Paulo Luiz Fuza (Administração e Modernização)
acompanharam o início dos
serviços na rua Santa Cruz.
Naquela localidade, estão
sendo executadas melhorias
em partes das ruas Yussuf Kalil Awad, em trecho compreendido entre as ruas Santa Cruz e
Luiz Montanham, que também
terão extensão beneficiada.
De acordo com a Prefeitura, as ruas Júlio dos Reis, Professor Elias de Moura Campos,
dr. Palinuro e avenida Nove de
Julho estão no cronograma de
recuperação de pavimentos
e recapeamento asfáltico, em

Prefeito Vlamir Sandei foi recebido pelo governador
João Doria e pelo vice Rodrigo Garcia

Divulgação PMT

Rua Yussuf Kalil Awad é uma das vias públicas
que receberam melhorias
fase de licitação. “Chegamos
a mais de 36 mil e 500 metros de recuperação da malha
viária da área urbana com as
obras da rua Santa Cruz e suas
interligações, no entanto, investiremos ainda mais, para

deixar nossas ruas em perfeita
condições de tráfego”, destacou o prefeito.
MAIS SERVIÇOS - O secretário municipal de Serviços,
Luis Gonzaga Carniel, informou que seguem aceleradas a

limpeza e a manutenção de estradas rurais, bueiros, galerias
e calhas de águas pluviais em
áreas rurais e urbanas. Objetivo é proporcionar ao munícipe
segurança no percurso e durabilidade dos serviços.
De acordo com Carniel, as
estradas municipais rurais dos
bairros Santa Catarina, Cruz
das Almas e o novo trecho
da Mandissununga foram as
beneficiadas, além da ação de
limpeza e retirada de terra das
calhas, que servem de escoamento de água, da rua Antonio Lúcio da Silva no Jardim da
Serra, acesso a SP-113.
Na ocasião, o prefeito informou que seja realizado serviço semelhante na rua Hermenegildo Foltran Zamuner, no
bairro Cohab, que tem outro
acesso para a SP-113. Segundo
informado, neste local o início
da melhoria esta previsto para
a próxima semana.

Justiça nega pedido do
prefeito Aldo Sanson
Foi negado pela Justiça o
pedido do prefeito de Cerquilho, Aldo Sanson (PSDB), que
ajuizou uma ação rescisória
para anular o acórdão que o
condenou por improbidade
administrativa e determinou
seu afastamento do cargo.
A defesa do chefe do Poder Executivo cerquilhense
pediu tutela antecipada na
terça, 24 de agosto, para que
os efeitos da condenação fossem suspensos até o fim da
ação rescisória. No entanto,
no documento, a relatora Vera
Angrisani afirmou que Aldo
Sanson teve a oportunidade
de se manifestar em primeiro
grau, mas não o fez. Por isso,
a tutela de urgência acabou indeferida, mas a defesa de Aldo
Sanson ainda pode contestar o
pedido negado.
Vale ressaltar que o prazo

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

de 10 dias para que o prefeito de Cerquilho se afastasse
das funções começou a valer
na sexta, 20 de agosto, data da
notificação.
Segundo a Justiça, Aldo
Sanson foi condenado em
um processo de 2014 por ter
contratado duas empresas jornalísticas sem licitação para
publicar atos oficiais do município durante sua gestão entre
os anos de 2001 e 2008.
Com a decisão, o prefeito
de Cerquilho perdeu os direitos políticos. O político também havia recorrido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ),
onde teve decisão contrária.
O Departamento de Jornalismo do Nossa Folha requereu um posicionamento da
defesa de Aldo Sanson, mas
não obteve retorno até a data
de ontem, 26 de agosto.
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DESTAQUE

Educação de Tietê está entre as 356 melhores
Município alcançou pontuação entre 80 a 100, considerando os 5.568 municípios brasileiros analisados, de acordo com o Igma
O Índice de Gestão Municipal Aquila (Igma), criado para
acompanhar a evolução dos
municípios brasileiros, compilando resultados nas áreas
da Eficiência Fiscal, Educação,
Saúde, Infraestrutura e Desenvolvimento, apontou que
a educação municipal de Tietê
está entre as 356 cidades brasileiras de ensino de excelência, com pontuação entre 80
a 100, considerando os 5.568
municípios brasileiros analisados.
Seguindo critérios, o Igma
desenvolve uma escala de pontuação que varia de 0 a 100,
sendo que os valores tabulados superiores a 80 revelam
que os indicadores da cidade
classificam-na como “excelente”, seguindo requisitos da
Educação Municipal, inclusive,
seu desenvolvimento perante
à edição do Sistema de Avaliação da Educação Básica Nacional promovida pelo Ministério

Divulgação PMT

A Prefeitura anunciou investimentos em recursos
pedagógicos, jogos didáticos e acervo literário
da Educação e pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas “Anísio Teixeira”.
Diante dessa notícia, o
prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
ressaltou que a Prefeitura tem
investido em recursos pedagógicos, jogos didáticos, acervo
literário, além de tablets para

professores e estudantes,
aparelhos de TV smart, assim
como em projetores multimídia, mobiliários, centrais de
água refrigerada e equipamentos de ar-condicionado para
as salas de aulas do Ensino
Fundamental. “Temos buscado garantir maior ludicidade

no processo pedagógico, assim como ser referência na
inclusão digital e assegurar
conforto térmico nas salas de
aulas, além de promover a melhoria dos espaços físicos para
a promoção das manutenções,
reformas e ampliações”, ressaltou o prefeito.
Já a secretária municipal de
Educação, Nilza Bernardo Coutinho, destacou que a Prefeitura já implantou os protocolos
sanitários com equipamentos
e itens que serão ofertados a
aos profissionais e estudantes
em todas as fases da Educação
Municipal, no retorno presencial. “Prevemos iniciar as atividades presenciais no fim do
mês de setembro, por conta da
decisão judicial que estabeleceu que, obrigatoriamente, a
retomada com os estudantes
nas escolas só ocorresse após
15 dias da segunda dose da
vacinação dos professores”,
completou Nilza Coutinho.

FNDE

Vice-prefeita e secretários integram reunião em Nova Odessa
A vice-prefeita do município de Tietê, Ana Maria Madureira (PSDB), acompanhada da
secretária municipal de Educação, Nilza Bernardo Coutinho,
e do secretário de Administração e Modernização, Paulo Luiz Fuza, esteve em Nova
Odessa no sábado, 21 de agosto, para participar de uma reunião técnica com a equipe do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
responsável pelos programas,
recursos e pelas plataformas
do Ministério da Educação,
com posterior encontro com o
ministro da Educação, Milton
Ribeiro.

De acordo com a Prefeitura, a presença de Tietê neste evento, além de permitir a
aproximação benéfica junto
das autoridades políticas e
técnicas que acompanharam
a comitiva do ministro Milton
Ribeiro, serviu também para
ratificar as demandas apresentadas pelo prefeito Vlamir
Sandei (PSDB).
Vale lembrar que, no final
do mês de março deste ano, o
chefe do Poder Executivo tieteense esteve pessoalmente, em
reunião oficial, com o ministro
da Educação, Milton Ribeiro,
em Brasília, para solicitar benefícios em prol de Tietê.

Divulgação PMT

Os secretários Paulo Luiz Fuza e Nilza Bernardo
Coutinho acompanharam Ana Madureira

PAULINO FERREIRA DOS SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em 22 de agosto, Paulino Ferreira
dos Santos aos 89 anos. Falecido era divorcidado e deixou
os filhos Rosangela, Angela, Isabel, Vera Lucia, Fábio, Paulo
, Walter e Flávio (in memoriam), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Novo
de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece a todos pelas inúmeras
manifestações de pesar recebidas.

Na terça, 24 de agosto, em
nota à imprensa, o diretor-superintendente do Serviço
Autônomo Municipal de Água
e Esgoto (Samae), engenheiro
Reinaldo Martin Camargo voltou a tratar sobre o problema
de abastecimento de água potável que atinge a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS).
Na ocasião, apontou que a
população tieteense responde
positivamente à campanha de
uso consciente de água.
Também declarou que está
mais forte a participação ativa
da comunidade no que se refere às denúncias sobre o uso
indevido da água por meio de
lavagem de veículos e uso doméstico. Proposta do Decreto
Municipal de Emergência Hídrica é impedir o desrespeito
às restrições estabelecidas.
Reinaldo Camargo detalhou, ainda, a situação atual
das reservas subterrâneas e
das respostas dos poços artesianos na captação de água
para consumo da população,
após 27 dias do início do racio-

namento parcial, que atingiu
toda região central, o bairro
São Pedro e adjacências.
O diretor-superintendente
se diz esperançoso diante dos
investimentos que estão ocorrendo, inclusive com o novo
aporte financeiro da Prefeitura, no valor de R$621 mil, para
o andamento das ações burocráticas para interligar a rede
de abastecimento e os três
novos poços artesianos, sendo
dois deles para atender a demanda da região central e um
novo para o bairro São Pedro.
“Ainda há a reativação de mais
um poço, que atenderá o abastecimento central, para assim
atenuar os efeitos da diminuição da quantidade da reserva
subterrânea de água”, lembrou
Reinaldo Camargo.
Por fim, o diretor-superintendente ratificou a necessidade do uso consciente da água
e afirmou que o Samae trabalha para vencer a maior crise
hídrica dos últimos tempos e,
para isso, recebe apoio do prefeito Vlamir Sandei (PSDB).

SANDRA APARECIDA STIEVANO
Faleceu em Tietê, em 19 de agosto, Sandra Aparecida Stievano aos 59 anos. Falecida era solteira e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo de Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.

ANTONIO VIDOTTO
Faleceu em Tietê, em 20 de agosto, Antonio Vidotto aos
100 anos. Falecido era viúvo de Nair Rui Vidotto e deixou os
filhos Maria de Lourdes, Maria Aparecida, Maria Neide, Lucilene, Sérgio, Simara e Márcio Antonio (in memoriam), além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.

MARIZA APARECIDA PORTELA DE ARRUDA
Faleceu em Tietê, em 19 de agosto, Mariza Aparecida Portela de Arruda aos 53 anos.
Falecida deixou o esposo Nivaldo Gonçalves de Arruda
e os filhos Alessandro, Cristiano, Rodrigo, Daniele, Luciana,
Paulo, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Memorial Jardim do Éden e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Memorial Jardim do
Éden, sendo sepultado em jazigo da família.

Diretor-superintendente
reforça conscientização

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

FALECIMENTO

RACIONAMENTO PARCIAL

ADRIANO JOSÉ DE LIMA
Faleceu em Tietê, em 24 de agosto, Adriano José de Lima
aos 41 anos. Falecido era casado com Juliana Moreira de Lima
e deixou os filhos Heloísa, João Miguel e Maria Alice, além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Memorial Jardim do
Éden, sendo sepultado em jazigo da família.

OLGA XAVIER
Faleceu em Cerquilho, em 19 de agosto, Olga Xavier aos 70
anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Luiza, Luci, Simone e
Silvia, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA DO CARMO DE CAMARGO SIMÕES
Faleceu em Pereiras, em 21 de agosto, Maria do Carmo de
Camargo Simões aos 86 anos. Falecida era viúva de Antônio Simões e deixou demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, sendo sepultado em jazigo da família.
SEVERINO MINUCI
Faleceu em Sorocaba, em 23 de agosto, Severino Minuci aos
85 anos. Falecido era viúvo de Arlete Ramos Garcia e deixou os
filhos Elismara Minuci (in memoriam) e Elaine Garcia, além de
demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
MARC HENRY MERISTIL
Faleceu em Laranjal Paulista, em 23 de agosto, Marc Henry
Meristil aos 22 anos. Falecido era solteiro e deixou demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, sendo sepultado em jazigo da família.
ALICE MASSARANI PISSINATO
Faleceu em Tietê, em 23 de agosto, Alice Massarani Pissinato
aos 82 anos. Falecida era viúva e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.

JOÃO DELA BELA
Faleceu em Cerquilho, em 25 de agosto, João Dela Bela aos
68 anos. Falecido era casado com Janete de Moraes Dela Bela
e deixou os filhos Fábio, Reginaldo, Luciana e Jaqueline, além
de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

LUIZA MARIA GARCIA TOMÉ
Faleceu em Cerquilho, em 24 de agosto, Luiza Maria Garcia
Tomé aos 69 anos. Falecida era viúva de Luiz Antunes Tomé e
deixou os filhos Robison, Gerson, André, Rubia e Jéssica, além
de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

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

Compra, Venda e Locação
LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR
ATENDER A TODOS
l Casa no Jardim São Francisco - Fundo, totalmente separada = R$580. Acomodações: dois
cômodos (3,90 x 3,90), cozinha, um banheiro grande (1,60 x 2,9), uma lavanderia grande, quintal espaçoso. Obs: Água e luz separados.
l Casa no Centro - Excelente localização, em
frente para a praça central - Valor da locação:
R$750 + 50% do IPTU (R$55,05) = Total: R$
805,05. Acomodações: Sobrado - Piso Superior
disponível, com dois dormitórios, um banheiro social, sala e cozinha conjugados e lavanderia.
l Casa no Paraíso - R$850 - Acomodações: 3
dormitórios, 1 banheiro social, sala, cozinha e lavanderia - Garagem para 2 carros cobertos.
l Casa da Frente - Centro: R$900, incluso IPTU.
Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, lavanderia, 1 banheiro social e garagem no fundo para 1 carro coberto.
l Casa no Jardim Bonanza - R$950 - Acomodações: 2 dormitórios; sala; cozinha e 1 banheiro
social - Parte Externa: 1 quarto; área de serviço e
garagem para 1 carro coberto.
l Apartamento no Edifício Aurélio Persone
- Centro. Acomodações: 2 dormitórios, sendo
1 suíte, sala 2 ambientes, 1 banheiro social, cozinha, lavanderia, banheiro de serviço e 2 vagas
na garagem.
Valor da locação: R$1.400, Aluguel + Condomínio
R$535 + IPTU (2021) R$59,81 = Total R$1.994,81
- Valores podendo ter alterações.
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Terreno no Jardim Bonanza, próximo ao
ginásio de esportes, excelente localização.
R$165 mil. Metragem do terreno: 10x34,50 =
345m²
l Casa no Jardim da Serra - R$260.000 mil Acomodações: 2 dormitórios, sala de TV e jantar,
cozinha, 1 banheiro social, quintal com árvores
frutíferas garagem coberta para 1 carro. No fundo
tem 1 dormitório grande e 1 banheiro social.
l Casa na Bela Vista - R$400.000 mil. Acomodações: 3 dormitórios, sala, 2 cozinhas, 3 banheiros
social e garagem coberta para 2 carros e mais um
salão pequeno na frente.
l Lote no Bairro: Vila Justina- Esquina R$680.000 mil. São dois lotes, no total de
614,08m².
l Casa no Seis Irmãos – R$ 700.000 mil. Acomodações: 4 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de TV,
jantar, estar e jogos, cozinha, 3 banheiros social,
lavanderia e garagem para 4 carros coberto. Garagem vira salão de festas e tem a opção da lavanderia virar garagem para mais um carro. Churrasqueira e piscina 50.000 litros / Piscina aquecida
com 1.000 litros / Quintal / Adega. Tem armários
embutido nos dormitórios e cozinha.

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.

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.
MASCULINO: Marceneiro / Motorista de
Caminhão / Mecânico de Manutenção / Auxiliar de Produção / Serviços Gerais / Área Administrativa / Expedição.
FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP
/ Compras / Financeiro / Área Fiscal / Assistente de T.I. / Área Comercial / Expedição /
Gerente Financeiro / Fiscal.

FRENTE AO MAR
Apto. familiar em Santos - Canal 1 (avenida da praia)
Acomodação para 5 pessoas.
Para fins de semana, temporada e feriados.

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

Corretores de Imóveis
Hoje, 27 de agosto, é o Dia
do Corretor de Imóveis, mas
você sabe quão importante é
esta profissão? Apesar de ter
sido regulamentada por uma
Lei Federal em 1962, a profissão surgiu muitos anos antes.
Tudo começou na época do
Brasil Colônia.
Na época, fazendeiros
usavam um intermediário
para procurar casas nas cidades. Apenas, em 1942, o
Ministério do Trabalho reconheceu os profissionais do
ramo, passando a ser chamados pelo termo que é usado

ADOÇÃO URGENTE

Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Bruce. Um cão de porte médio e de aproximadamente seis anos. Está castrado e vacinado com todas as doses. É amoroso, ama um colo, se dá bem com crianças e aceita gatos. Mais informações pelo (15)99739-3002 ou acesse
miaujude.com.

até os dias atuais.
A partir daí, a profissão
cresceu cada vez mais e, em
1962, foram criados os Conselhos Regionais (Crecis) e
o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis (Cofeci),
legitimando a profissão para
que as pessoas que tivessem
interesse pudessem trabalhar
legalmente.
Para o proprietário da
Imobiliária Simon, de Tietê,
Daniel Simon, ser corretor de
imóveis significa trabalhar
diretamente com os sonhos
dos seus clientes.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

O que fazer quando a
empresa não recolhe INSS?
Divulgação

A falta de contribuição
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode gerar
problemas. Por isso, neste
artigo, explico o que o trabalhador deve fazer quando a
empresa não recolhe o INSS.
Muitos
trabalhadores
com carteira assinada, por
exemplo, descobrem que a
empresa descontou o valor
do INSS da sua folha de salário, porém, deixou de repassar o valor para o INSS,
porque, ao dar entrada em
algum pedido de benefício
previdenciário, tem sua solicitação indeferida por falta
de contribuição. Ou seja, a empresa desrespeitou a lei e se apropriou, indevidamente, do valor da contribuição do funcionário.
Vale registrar que a lei obriga a empresa fazer o repasse do
valor ao INSS, bem como impõe à Receita Federal a responsabilidade de fiscalizar tal ação, conforme artigo 33 da Lei 8.212/91.
Diante disso, se você trabalha registrado, no regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), precisa comprovar o vínculo
de emprego para que o tempo de contribuição seja considerado
pelo INSS. Se a empresa não cumpriu com sua obrigação “de
pagar” nem a Receita Federal “de fiscalizar”, o INSS deverá conceder o benefício previdenciário para o trabalhador e cobrar a
empresa pelo não repasse.
A notícia ruim é que essa irresponsabilidade por parte da
empresa causará “dor de cabeça” para o trabalhador, pois até
comprovar que a obrigação do pagamento era da empresa, a
concessão do benefício poderá demorar mais que o normal.
Muitas vezes, através da Justiça.
Para saber se a empresa repassa o valor ao INSS, deve-se
acessar diretamente o site ou aplicativo Meu INSS, seguindo os
passos abaixo:
l Acesse o portal Meu INSS ou baixe o aplicativo para Android ou iOS;
l Use seu CPF para fazer login pela conta Gov.br, ou faça o
cadastro, caso ainda não tenha feito;
l Escolha a opção “Extrato de contribuição (CNIS)”
l Verifique se as contribuições estão corretas, compare com
as anotações da sua Carteira de Trabalho (CTPS) e confira também o valor do salário.
Outra opção é fazer essa consulta pelo telefone 135 ou, diretamente, em uma agência do INSS. É possível resolver o problema na via administrativa, mas, na maioria das vezes, o contribuinte precisa entrar com ação judicial contra o INSS para ter
seu período de contribuição reconhecido, porque, quando a empresa não paga o INSS do funcionário, mesmo com o desconto
em folha, a Previdência Social deixa de receber as contribuições
previdenciárias daquele período. Dessa forma, o trabalhador
pode perder a qualidade de segurado e ter um “auxílio-doença”
negado ou não conseguir se aposentar por falta de tempo de
contribuição necessário, por exemplo.
Em caso de dúvida, procure um profissional especialista na
área, que seja da sua confiança, para que ele possa auxiliá-lo.

Geruza Flávia dos Santos é advogada especialista no
Direito Previdenciário e Trabalhista (OAB/SP 266.012)
e apresentadora do programa Facilitando o Direito,
transmitido toda quinta-feira pela TVAC, canal 11,
em Tietê e pelo canal do Youtube da TV Cidade Jardim
às 17 horas e no canal do YouTube/geruzaflavia
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HIPISMO

Ricardo Vidotto vence e lidera categoria Força Livre
Na oportunidade, em Rio Claro, teve a estreia de Maria Clara Consorte Schincariol e Carolina Flor de Oliveira Candido
As competições na Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural (Abhir)
voltaram e, no sábado e domingo, 21 e 22 de agosto, em
Rio Claro, ocorreu a 4ª etapa
de Salto, Hipismo Rural e Top
Riders, que, nesta edição, teve
a prova de seis Balizas.
Mais uma vez os cavaleiros
e amazonas da Hípica Vidotto
marcaram presença no Clube
de Cavaleiros “Professor Victorino Machado”. Na ocasião,
o destaque ficou com Ricardo
Vidotto, que venceu a terceira
etapa consecutiva e lidera a categoria Força Livre, a mais forte do Hipismo Rural. Também
teve a estreia de Maria Clara
Consorte Schincariol e Carolina Flor de Oliveira Candido.
Resultado Salto
Categoria Preliminar (80 cm)

Divulgação Hípica Vidotto

Tietê marcou presença no Clube de Cavaleiros
2º lugar - Maria Clara Consorti
Schincariol e o cavalo Flash.
Categoria Apirantes (80 cm)
3º lugar - Júlia de Campos For-

migoni e a égua Serena Corsário.
Categoria Cavalos Novos
3º lugar - Ricardo Vidotto e o

cavalo Café Qualy.
Categoria Nível I (90 cm)
5º lugar - Mariana Franze e o
cavalo Rafik Morab.
Categoria Nível III (1,10m)
5º lugar - Ricardo Vidotto e a
égua Vitória Qualy.
Resultado Hipismo Rural
Categoria Aspirantes (80 cm)
5º lugar - Mariana Franze e o
cavalo Rafik Morab.
Categoria Cavalos Novos
1º lugar - Ricardo Vidotto e o
cavalo Café Qualy.
Categoria Força Livre (1,10m)
1º lugar - Ricardo Vidotto e a
égua Vitória Qualy.
Resultado Top Riders
Categoria Intermediária
4º lugar - Lucas Camargo Modanez e o cavalo Nicolai Ajr.
Categoria Escola
4º lugar - Ana Laura Pereira e o
cavalo Flash.

ATLETISMO MÁSTER

Bernadete Simão conquista
medalha de ouro no Paulista
Divulgação Helidia Andrade

CORRIDA DE RUA

Ecort realiza o 62º Treinão “Henrique Albino”
A Equipe de Corredores de
Rua de Tietê (Ecort) realizou
no domingo, 22 de agosto, o
62º Treinão “Henrique Albino”
e contou com a participação
de atletas de Tietê e região.
Vale lembrar que, nesta
data, o percurso determinado
foi de 6,4 quilômetros e, de
12,8 quilômetros, para quem
decidiu realizar duas voltas.
A saída da Ecort ocorreu
da praça dr. Elias Garcia, em
frente ao Bradesco, no Centro,

Divulgação Ecort

priorizando todas as medidas
sanitárias de higiene.
Vale constar que neste domingo, 29 de agosto, parte da
Ecort participará da 2ª Meia
Maratona Floripira, na cidade
de Piracicaba.
Também já está marcado o
63º Treinão da Ecort, que ocorrerá em 26 de setembro.
A Ecort é formada por
homens e mulheres
de Tietê e região

No sábado e domingo, 21
e 22 de agosto, com apoio da
Federação Paulista de Atletismo, a Associação Atlética Veteranos de São Paulo (AAVSP)
realizou o 53º Campeonato
Paulista de Atletismo Máster.
A competição realizada no
Centro Olímpico, em São Paulo, seguiu os protocolos de
saúde em razão da covid-19.
Bernadete Simão, atleta veterana de Tietê e orientada pela
técnica Helidia Brandão de Andrade, participou das provas

Onde Anda Você?

Gerson Butignoli
atuava como goleiro
Gerson Butignoli nasceu,
em 7 de agosto de 1972, em
Tietê. Filho de Florival Butignoli e Maria Neusa Nunes Butignoli, é casado com Adriana
Spessoto Butignoli com quem
tem dois filhos: Gerson Butignoli Junior e Gabriel Spessoto Butignoli.
Desde muito criança já
gostava de futebol, mas a prática ficou séria mesmo aos 12

anos, quando passou a jogar
no time do técnico Milton Moreira na escolinha do AMA. Na
época, além do futebol, Gerson
defendeu a escola “Professor
Eleutério José Moreira” como
jogador de vôlei em campeonatos interescolares.
Sua história esportiva começou, de fato, quando ele
jogou pela primeira vez na posição de goleiro. Gerson sempre preferiu jogar na linha,
como centroavante, e até tinha
jeito, mas, além de gordinho,
na época, tinha asma. Com essas limitações, não conseguiu
acompanhar os outros atletas
e, como adorava jogar futebol,
foi escolhido para ficar no gol.
Gerson teve Milton Moreira
como um mestre da sua geração. Ele sempre ressalta que
o técnico não ensinava apenas as habilidades do futebol,
mas também orientava todos
os atletas a serem pessoas de
bem. Curioso é que, quando
Milton Moreira mudava de clube, todos os seus alunos iam
com ele.
Com os craques Sérgio
Cuba, Adriano Saccon, Altair
Cesarino, Fiico, Paulinho Serafim, Quinha Cancian, Cláudio
Maniasso, César Guitte e Nal-

do Cancian, Gerson formou
o melhor time infanto-juvenil
de Tietê e região e ganhou vários títulos.
Já adulto, em 1990, foi convocado pela Seleção de Tietê
para disputar os Jogos Regionais daquele ano. Doze meses
antes, em 1989, fundou com
os amigos a “A Turma do Gargalo”. Nesta turma, estavam
vários garotos bons de bola e
que passaram a disputar campeonatos utilizando o nome
Esporte Clube Gargalo, que
anos mais tarde se tornaria o
clube amador com mais títulos
da história do futebol da cidade de Tietê.
Atuando dentro de campo
em várias equipes, Gerson disputou, pelo menos uma vez,
as finais de todos os campeonatos já realizados em Tietê,
como o Cafú da Recrê e o Futec, onde, até hoje, é o goleiro
que mais ganhou e disputou títulos. Foram seis troféus e novas disputas nos campeonatos
municipais, como Varzeano e
Copa Tietê.
Vale destacar que Gerson
foi goleiro do Comercial, AMA,
Detel, Plínio, Garcia, Corintinha, Guarani Show, Santa
Cruz, Gargalo, Estação, Netos

de 10.000m, com o tempo de
57.19.59 e, de 5.000m, com o
tempo de 27.10.94, finalizando ambas as provas em 1º lugar, o que lhe garantiu a medalha de ouro.
Vale destacar que Bernadete Simão tem 70 anos e realiza
os treinamentos na Secretaria
Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (Sejul). Além
disso, faz parte do Grupo Vivendo Feliz - Melhor Idade de
Tietê, de quem recebeu apoio
para estar no campeonato.

Édie Honório
Fotos acervo Nossa Folha

GARGALO FUTEBOL CLUBE - CAMPEÃO DA COPA TIETÊ EM 1997
Em pé: Marcelo Canavese, Gerson Butignoli, Emerson de Moraes (Xinhão), Osvaldo
Neto, Antonio Nicolosi (Cuca), Dirceu Cadorim, Cassiano Baldo, Roberto Dal Pozzo Júnior
(Xuxinha), Sérgio Cuba, Rodrigo Cancian, João Guilherme Bete, Anderson Simão e Tadeu
Maldonado. Agachados: Marcelo Cancian (Quinha), César Guitte (Cesinha), William Tiago,
Edinho Rodrigues, Valério de Paula, Ricardo Sacon, Paulo Bueno e Fêlix Giacomazzi
de Bepim e Regatas.
Fora de campo, até hoje
acompanha o Gargalo, ora
como jogador, ora como diretor. Entre muitas conquistas,
destaque para o Campeonato Amador Regional de 2002

e para o octacampeonato da
Copa Tietê (1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2008 e
2009).
PIADINHA DA SEMANA A professora pergunta.
-“Quem se acha burro, fica

em pé”?
Aí Joãozinho se levanta.
-“Você se acha burro,
Joãozinho?”
-“Não professora! Só fiquei com dó ao ver a senhora
em pé, sozinha”.
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Conheça quem foi o comendador Aurélio Persone
Este filho de imigrantes italianos, casou-se com Justina Sampaio Persone e tiveram Rosa, Maria Terezinha, Tony, Maria Francisca e Pedro
Aurélio Persone, por erro
de grafia do cartório, foi registrado como Persone, mas
a família italiana original é
Persona. Nascido em 3 de dezembro de 1914, no município
de Leme, São Paulo, era filho
dos imigrantes italianos Alberto Persona e Assumpta Vale
Persona. Cursou até o 4º ano
escolar na cidade natal, local
onde o seu pai tinha uma chácara com plantio de café. Teve
nove irmãos, sendo que o primeiro nasceu no navio quando
o casal vinha da Itália.
Um fato curioso que Aurélio Persone contava era que, no
último ano do grupo escolar,
teve uma corrida de pedestres
na escola e o prêmio, uma bicicleta (algo raro na época).
Na ocasião, todos os alunos
buscaram participar da competição para ganhar o prêmio.
Ali, tinham alunos superatletas, mas Aurélio Persone disse
para seus pais que ganharia
a bicicleta a qualquer custo,
principalmente porque a família não tinha condições de
comprar uma.

Como a chácara onde morava era cinco quilômetros distante da cidade, precisamente
da escola, Aurélio Persone
foi conversar com o vizinho
que entregava, todo dia, dois
latões de leite na cidade. Na
época, ele falou para o vizinho que passaria a entregar
este leite na cidade por alguns
trocados e o vizinho topou
imediatamente. Assim, então,
passou a levar 10 litros de leite, a pé, diariamente. No começo, foi muito difícil até que ele
já passou a correr com os 10
litros de leite por toda distância. Tudo isso porque o pensamento dele era que, no dia da
corrida, seria algo fácil. E não
deu outra, Aurélio Persone
venceu e ganhou a bicicleta.
Já moço, começou a trabalhar no Departamento de
Estrada de Rodagem (DER) até
ser aprovado para o cargo de
assistente de Engenharia. Assim foi designado para vir comandar a construção da estrada que liga Cerquilho a Tatuí.
Neste período, quando os funcionários tinham folga (uma

Acervo Nossa Folha

Aurélio Persone faleceu em 27 de outubro
de 1976, em Tietê

A compaixão é o amor divino em ação
Por Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e educador
Ame o seu próximo como a si
mesmo”. (Evangelho de São
Mateus 22:37-39). O teste feito
pelos seus opositores revelou
a maneira de “como” alterar
por completo nossos caminhos. Na verdade, precisamos
desenvolver uma relação de
intimidade com Deus, a fim
de viver bem com nosso semelhante. Para tanto, devemos
“oferecer a Ele o primeiro lugar em nossas vidas”.
Quando estudamos o porquê da criação do Serviço de
Inteligência Secreto dos Estados Unidos em 1865, descobrimos sua missão inicial: “Lidar
com falsificadores numa tentativa de proteção do dólar e,
consequentemente, a economia
do país”. Entretanto, em 1902,
houve uma mudança de direção, pois passaram a proteger
o presidente americano. Sua
alteração de propósitos nem
se compara com a mudança
dos cristãos de Tessalônica (a
segunda maior cidade grega
na antiguidade), ao assumirem
o compromisso de Deus estar
em primeiro lugar nas suas vidas.
O apóstolo São Paulo es-

creveu a seu respeito: “(…)
vos convertestes a Deus, para
servirdes o Deus vivo e verdadeiro” (I Tessalonicenses 1:9).
E “(…) vos tornastes o modelo
para todos (...) na Macedônia
e na Acaia (…) por toda parte se divulgou a vossa fé para
com Deus (…)” (I Tessalonicenses vv.7,8). Eles abandonaram
uma existência infeliz, para
uma relação íntima e feliz com
o Deus. “E as pessoas notaram
a diferença”, porque a expressaram pelo bom relacionamento com o seu próximo.
Isso era visível na vida do
general do exército americano
Mark Graham ao comandar
o Forte Carson, no estado do
Colorado, nos Estados Unidos.
Um companheiro de trabalho afirmou: “Nunca conheci
um oficial que fosse tão compassivo e interessado no bem-estar dos soldados e de suas
famílias”. Depois de um filho
praticar o suicídio e o outro
falecer em combate na guerra. Graham e sua esposa Carol
tomaram a decisão de auxiliar
os soldados e seus familiares a
enfrentarem o “estresse”, “depressão” e “perdas”, devido ao

serviço militar.
No livro de Atos dos Apóstolos, havia um homem chamado José, mas conhecido por
Barnabé – “filho do encorajamento”. Ele testemunhou em
favor da conversão do apóstolo São Paulo quando pairava
dúvida de sua fé (Atos 09:2627). Depois o levou para ensinar os cristãos de Antioquia
(Atos 11:25-26). Da mesma
forma, ofereceu uma segunda
oportunidade para João Marcos, após sua falha na segunda viagem missionária (Atos
15:36-38). Enfim, esse comportamento compassivo é um
sentimento interno produzido
por Deus, quando Ele opera
em nós mudanças de direção
e resulta em atitudes visíveis.
Assim, “a compaixão passa a
ser o nosso uniforme diário”
(Colossenses 03:12), porque
ela é “o amor divino em ação”.
Joani Corrêa Prestes, mestre em Letras, professor e
educador. E-mail: jcprestesedu@hotmail.com - Twitter: @
teachervjcp e blog https://
teachervjcpjoani.blogspot.
com.br/

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz o usineiro e corintiano Hermínio Pilon. Nascido
em 30 de março de 1944, esse
homem teve a missão de passar pela terra para levar alegria
e bondade a todos. Até a geração de 1990, é difícil encontrar
alguém que não tenha ouvido
falar dele.
Com um sorriso, às vezes tímido, mas sempre contagiante, Hermínio Pilon era
corintiano de corpo, alma e
coração. Quem se lembra do
carro que ele tinha todo personalizado com a marca da
sua grande paixão: o Esporte
Clube Corinthians? Imagino
que ele foi o maior símbolo
do Timão de Cerquilho. Tanto
é que, na foto do seu túmulo,
ele está todo caracterizado de
corintiano. Até neste espaço,
ainda transmite alegria.
Este corintiano gostava de
ver todo mundo feliz e sempre
tinha uma conversa agradável.
Faz muita falta a companhia
de Hermínio Pilon, não apenas
para a esposa Lígia, filhos e
netos, mas também para todos
aqueles que tiveram o privilé-

Zaida). Aurélio Persone contava que esse namoro foi difícil
porque ele era italiano e não
era bem visto e queria se casar
com uma moça de família nobre. Com sua simpatia e jeitoso, o namoro foi aceito.
Casaram-se, em 19 de outubro de 1940, e a escolhida
passou a se chamar Justina
Sampaio Persone. Juntos, tiveram cinco filhos: Rosa Maria
Persone, Maria Terezinha Persone, Antonio Aurélio Persone
(Tony), Maria Francisca Persone e Pedro Aurélio Persone.
Há de se ressaltar que Aurélio Persone era um negociante nato apaixonado por gado e
cavalos (sendo esse último seu
preferido). Ficou conhecido no
Brasil inteiro como comendador e o maior conhecedor de
cavalo de qualquer raça.
Em 1969 foi para os Estados Unidos, em uma excursão
de fazendeiros, e começou a
importar animais da raça quarto de milha e appaloosa, negócio que continuou exercendo
até seu falecimento, em 26 de
outubro de 1976, em Tietê.

BATE-PAPO

ESPAÇO ABERTO

Ao produzir uma breve
biografia de São Francisco de
Assis, o escritor inglês Gilbert
Keith Chesterton teve o cuidado de apresentar uma visão do
íntimo desse homem do século XII, ao perceber seu coração
aberto para a compaixão. Ao
lermos a introdução do livro,
nos deparamos com seguintes palavras: “Assim como São
Francisco não amava a natureza humana, e sim o homem,
do mesmo modo, não amava o
cristianismo, mas a Cristo (…).
O leitor não conseguirá nem
mesmo começar a perceber
o sentido de uma história que
pode bem lhe parecer muito
louca, até entender que, para
esse grande místico, a sua religião era mais que uma teoria,
algo que exigia um grande envolvimento”.
Em sua missão entre nós,
Jesus Cristo foi questionado a
respeito de qual seria o maior
mandamento da lei. Sabiamente disse: “Amarás o Senhor, teu
Deus, de todo o teu coração, de
toda a tua alma e de todo o teu
entendimento. Este é o grande
e primeiro mandamento. E o
segundo é semelhante a ele:

vez a cada três meses), Aurélio Persone ia de ônibus para
Leme visitar a família. Essa linha de transporte passava por
Tietê fazendo conexão com
outro veículo que seguiria até
Leme.
Para sorte da família, este
ônibus quebrou em Tietê e a
demora para o conserto permitiu que Aurélio Persone
passasse pela praça dr. Elias
Garcia. Era um sábado à noite
e, nessa data, conheceu o seu
primeiro amigo de Tietê: Zelão da Escola (pai de Clara) e,
dando umas voltas juntos, conheceu o “footing”, conhecido
como uma reta de ir e vir na
calçada da praça. Naquela ocasião, em frente ao Hotel Cuitelo, viu Justina Sampaio Toledo
Costa (mais tarde dona Fifa,
sua esposa) e logo se encantou
com a jovem, realmente muito
bonita.
Com ajuda de Zelão, eles
conversaram e, no sábado seguinte, lá estava ele, bem vestido, pronto para pedi-la em
namoro aos pais da pretendida (Chiquinho Carriel e dona

gio de viver ao seu lado.
Nos arquivos do saudoso
escritor e poeta Deraldo Rodrigues, grande colaborador da
história de Cerquilho, há uma
imagem dos anos de 1970,
quando o Esporte Clube Usina
Santa Maria, equipe que representava a família Pilon nas disputas esportivas, brilhou nos
estádios de Cerquilho e região
com a onzena: Dinho, Ércoles
Albino, José Luiz Grando (Eka),
Palmiro Gaiotto Filho (Mirinho), Castilho, Cipó, Hermínio
Pilon, Paulo Pilon, Ferrari, Darci e Luiz Antonio Daros.
Neste time, com certeza,
não poderia faltar a presença
de Hermínio Pilon, que faleceu
em 25 de agosto de 1999. Passados 22 anos da sua morte,
ainda faz muito bem lembrar
dele!
História – Fruto do empenho e da determinação empreendedora da família Pilon, de
origem italiana, que chegou ao
subdistrito de Cerquilho no
final dos 1930, a Usina Santa
Maria cresceu com a cidade e
é, hoje, o núcleo de um grupo
agroindustrial e empresarial

Acervo Claudia Pilon

com ramificações no País e na
América Latina.
A história desta família começou a ser escrita em 1939,
quando os Pilon decidiram
deixar o município de Iracemápolis para produzirem pinga
em um alambique na até então
Vila de São José de Cerquilho.
Em 1953, com o aumento
das necessidades gerais do

município e da região, foi fundada a Usina Santa Maria, símbolo do desenvolvimento no
Estado de São Paulo.
A participação da família
Pilon na vida econômica de
Cerquilho contribuiu para a
consolidação de uma cidade
que, hoje, é exemplo em qualidade de vida e desenvolvimento regional.

Perfil entrevista
Adelina Daroz
Arquivo pessoal

Adelina Deize Daroz nasceu, em 17 de junho de 1946, em
Cerquilho, da união de Luiz Daroz e Rosália Caldana Daroz,
que também tiveram Francisco (in memoriam), Victorino (in
memoriam), Valdevino (in memoriam), Josephina, Maria Eliete
e Augusta Celina (in memoriam).
É viúva e tem uma filha do seu primeiro relacionamento,
chamada Valkiria Dias Duarte. Por muitos anos, atuou como
professora de Matemática. Hoje, está aposentada.
Eu sou? Alegre e feliz.
Sinônimo de beleza? Uma pessoa sorridente.
Cantor e cantora? Roberto Carlos e Roberta Miranda.
Ator e atriz? Tony Ramos e Regina Duarte.
Sonho? Ver o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil.
Amor? Minha família.
Solidão? Não ter o que fazer!
Deus? Um Ser Supremo.
Religião? Católica.
Filme? Orgulho e Preconceito, de Jane Austen.
Sonho de consumo? Ter um Jeep Renegade.
Defeito? Estar sempre com pressa.
Qualidade? Ajudar as pessoas, na medida do possível.
Lugar? Gramado no Rio Grande do Sul.
Lazer? Encontro com as amigas.
Qual o livro de cabeceira? A Bíblia.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Nenhuma
outra. Sempre amei ser professora.
Momento da vida para repetir? Uma formatura do Projeto
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Alegria? Saborear um churrasco com a família.
Tristeza? A perda de um ente querido.
Decepção? Ficar trancada em casa devido a covid-19.
Receita contra o tédio? Para mim, resolver problemas de
Matemática.
Tem saudades do quê? De dar aula de Matemática na escola “Bernardes”.
Amizade é? Ter com quem “contar’’.
Um(a) amigo(a) especial? Tenho cinco especiais: Anadir,
Neusa, Zélia, Domitila e Tere Macchia.
Palavra que riscaria do vocabulário? Sofrimento.
Ídolo? Rogério Ceni.
Uma frase? “O pão nosso de cada dia nos dai hoje!”.
Nota dez para: a minha filha Valkiria.
Nota zero para: o José Dirceu.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe
Rosalina (Nina).
Planos para o futuro? Fazer uma viagem para o Sul do
Brasil na companhia da minha filha Valkiria e do meu genro
Cláudio.
Recado? Desejo que os meus ex-alunos (que são muitos) se
lembrem de mim, como eu me lembro deles, com muito amor
e carinho.
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Vino di Vita

Então, aproveita que tem desconto de
até 16% nas compras de vinhos e
espumantes até o fim de agosto.
Confira as condições. Não fique sem vinho.

COVID-19

Campanha de Vacinação prossegue neste sábado
Em Tietê, a imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê, em horários diferentes: das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas
Seguindo o cronograma de
imunização contra a covid-19,
a Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva de Tietê anunciou que neste sábado, 28 de
agosto, a vacinação atenderá
o público com a segunda dose
da CoronaVac e aqueles que
receberam a primeira dose até
31 de julho, além dos agendados.
Na terça, 31 de agosto, em
Tietê, ocorrerá a vacinação do
grupo que precisa da segunda
dose da AstraZeneca e foi imunizado em 8 de junho, além
dos agendados.
A imunização no ginásio
“Acácio Ferraz”, na Nova Tietê, será das 8 às 12 horas para
nascidos entre janeiro a junho
e, das 13 às 16 horas, para nascidos de julho a dezembro.
Pede-se que seja feito o pré-cadastro no site https://vacinaja.sp.gov.br/. Vale ressaltar
que há a obrigatoriedade de
apresentar cópia do comprovante de endereço e do CPF.
Em Cerquilho, nesta sexta,
27 de agosto, das 8 às 11 horas, a Secretaria de Saúde aplica a vacina da 1ª e 2ª doses em
gestantes acima dos 18 anos e
em puérperas até 45 dias nas
dependências da Policlínica.
Neste mesmo dia, no Centro
de Eventos, serão vacinados
os jovens com 16 e 17 anos
que tenham comorbidade.
Neste sábado, 28 de agosto, no drive-thru do Centro
Municipal de Eventos, das 8 às
12 horas, haverá a vacinação
para adolescentes e jovens de
12 a 17 anos completos, com
comorbidades. Pede-se a en-

trega da cópia de documento
pessoal com foto e CPF, além
de cópia do comprovante de
residência e encaminhamento
médico com CRM.
VACINÔMETRO - Em Tietê, Cerquilho, Laranjal Paulista
e Jumirim seguem na imunização contra a covid-19.
Até ontem, 26 de agosto,
somando todo o público-alvo
da vacinação, em Tietê já tinham sido aplicadas 42.276
doses; em Cerquilho, o número era de 49.651 vacinados; em
Laranjal Paulista, 31.219; e, em
Jumirim, somavam 3.545 imunizados.
Vale constar que estes dados foram publicados na página do Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo. É
importante ressaltar, ainda,
que estes números relacionados aos municípios paulistas
podem ser acompanhados diretamente no site vacinaja.sp.
gov.br/vacinometro.
TERCEIRA DOSE - O governador João Doria (PSDB) anunciou na quarta, 25 de agosto,
a ampliação da campanha
contra a covid-19 com a terceira dose da vacina para idosos
com 60 anos ou mais a partir
de 6 de setembro. Inicialmente, a medida deve atender 900
mil pessoas protegidas com a
segunda aplicação de qualquer
imunizante há pelo menos seis
meses. Objetivo é garantir proteção adicional à população
mais vulnerável a variantes,
como a delta.
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secre-

Divulgação

ORIENTAÇÃO

Justiça Restaurativa e
Prefeitura alinham encontros
Divulgação PMT

Até ontem, 26 de agosto, o município de Tietê
já tinha aplicado 42.276 doses
tarias Municipais de Saúde de
Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista.
Até ontem, 26 de agosto,
Tietê registrava 4.022 casos
confirmados, sendo 3.871
curados e 33 em recuperação,
além de 114 óbitos.
Já Cerquilho acumulava até
quarta, 25 de agosto, 6.529 casos confirmados, 6.178 curados e 195 em recuperação. O
número de mortes era de 156
óbitos.
Em Jumirim, até quarta, 25
de agosto, os casos confirmados de covid-19 somavam 597
pessoas positivadas, tendo
589 curadas, sem pessoas em
isolamento e oito óbitos.
Já Laranjal Paulista registrava até quarta, 25 de agosto,
5.374 casos confirmados, com
5.098 pacientes curados, 163
em recuperação e 113 óbitos.

VOLTA ÀS AULAS - A Prefeitura de Jumirim, através da
Secretaria de Educação, informou que as aulas presenciais
da Rede Municipal de Ensino
voltarão a partir da segunda,
30 de agosto.
As turmas serão divididas
em dois blocos (A e B), que se
alternarão nas aulas presenciais. Conforme estabelecido,
a divisão seguirá a ordem alfabética das listas das salas de
aula e será informada nos grupos de estudo do WhatsApp.
Aos pais ou responsáveis
que não autorizaram o retorno
presencial da criança e optaram para que ela permaneça
no formato remoto das aulas
(em casa), estes devem comparecer à unidade escolar até
esta sexta, 27 de agosto, para
assinar termo de responsabilidade.

O primeiro encontro contou com Ana, Magali,
Marina, Nilza, Susana Cattai e Suzana Trevisani
Diante do cenário da pandemia da covid-19 e do retorno das aulas presenciais, o
Núcleo de Justiça Restaurativa
“Curuçá” e a Secretaria Municipal de Educação de Tietê vão
promover encontros circulares
com os professores da Rede
Pública de Ensino e os facilitadores da Justiça Restaurativa.
Com grupos reduzidos, o
objetivo é acolher as demandas que a pandemia impôs por
meio dos encontros na sede do
Núcleo de Justiça Restaurativa,
seguindo as normas sanitárias.
Além disso, a proposta é lançar novo olhar à comunidade
escolar e identificar o que é relevante para estimular o convívio e minimizar a sensação de

isolamento afetivo e social.
Todo este trabalho do Núcleo de Justiça Restaurativa é
coordenado pela juíza Renata
Xavier Salmaso, sendo que,
na reunião da segunda, 23 de
agosto, estiveram presentes
as supervisoras Ana Cristina
Salvetti Alencar, Magali Aparecida Lopes Mantovani e Marina
Silveira de Oliveira, além da
secretária municipal de Educação, Nilza Bernardo Coutinho,
e das profissionais do Núcleo,
Susana Cattai e Suzana Trevisani. Na ocasião, a secretária
Nilza destacou que, resguardando-se a decisão judicial, os
processos circulares ocorrerão
com os docentes com completa imunização.

Graduandos de Direito da FAC abrem as palestras com
produção científica durante a 2ª Semana Jurídica
De 9 a 13 de agosto, ocorreu a 2ª Semana Jurídica da Faculdade Cerquilho
(FAC), que contou com palestras e a presença de convidados, com destaque
e reconhecimento da área do Direito. Além da programação, amplamente
elogiada, a FAC teve também a apresentação de trabalhos elaborados pelos
alunos, com temáticas que atraíram atenção pela qualidade e dedicação,
sendo, inclusive, apreciados pelos palestrantes e demais presentes.
Dessa forma, o professor responsável, Cesar Augustus Mazzoni, parabenizou aos alunos pela produção científica desenvolvida, ainda no 1º semestre do curso, e ressaltou a importância da produção científica, a qual
somente ocorre em instituições de destaque, demonstrando que a FAC tem
foco no desenvolvimento científico ao incentivar os discentes a pesquisarem, estudarem e pensarem além da sala de aula.
Destacam-se a graduanda Francis da Cunha de Souza com o tema “A perícia judicial: entendendo a perícia grafotécnica”; o graduando Eli Marcelo
Bozza”, com o tema “STF: o federalismo durante a pandemia”; o graduando Fernando José Pelusi Rodrigues Alves com o tema “A importância da
economia circular e como os atores envolvidos podem contribuir para seu
avanço no Brasil”; e a graduanda Regiane Maria de Lima Alves com o tema
“Covid-19: o perecimento do Brasil”.
A professora Anna Carolina Monéia, responsável pela disciplina de Metodologia Científica, ressaltou que tinham várias produções que, em breve,
serão apresentadas na 2ª Mostra Científica da FAC e, selecionar quatro para
a semana, foi uma tarefa difícil, levando em consideração a qualidade de
todos os trabalhos desenvolvidos. “É um grande orgulho para a FAC poder
criar esses espaços de pesquisa acadêmica desde o 1º semestre de curso e
despertar no aluno o interesse pelo conhecimento e pela Ciência”, finalizou
Anna Carolina.
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Marlene Soncin
Fidelis recebeu os
cumprimentos especiais
do marido e dos filhos
ontem, 26 de agosto

Claudinei Tomazela
muda de idade nesta
sexta, 27 de agosto, ao
lado da esposa Karina e
dos familiares

Guilherme Moscatelli
Franzini completa 11
anos hoje, dia 27, ao
lado dos pais, dos avós
e de toda a família

José Geraldo Canateli
celebra mais um ano de
vida hoje, 27 de agosto,
e recebe as felicitações
dos familiares e amigos

Lorena Cancian Bom,
filha de Estela e Diego e
irmã da Laura, completa
nove anos na sexta,
27 de agosto

Mariana Rodrigues da
Costa assopra velinhas
hoje, 27 de agosto,
junto do marido dr.
Rubens e do filho Léo

Paulinho Marteline
aniversaria hoje, dia 27,
na companhia do filho
Enzo, da mãe Nair, das
irmãs e dos sobrinhos

Marilda Scomparim
vai receber flores e
telefonemas nesta sexta,
dia 27, ao lado do marido
e dos familiares

Edineia Scudeler Bacili
troca de idade amanhã,
dia 28, junto do marido
Kleber, dos filhos Helena
e Hugo e da família

A esposa Sandra e as
filhas Samanta e Isabella
cumprimentam Gera
Foltran pelo aniversário
amanhã, 28 de agosto

Isabela Galavote rasga
folhinha neste sábado,
28 de agosto, na
companhia dos pais,
do irmão e da família

Bolo deste sábado, 28,
será para Laianny Lopes,
que festejará a data
especial com o filho, o
namorado e familiares

Lucinha Reis receberá
todo carinho do marido
Arnaldo, dos filhos Ana
Lúcia, Eliana e Arnaldo e
dos netos amanhã, dia 28

Marcos Baccili celebrará
mais um ano de vida
neste sábado, dia 28,
com a esposa Kátia, os
filhos e toda a família

O marido Chico, os filhos
Khauê e Thatyara e
família parabenizam
Mari Salandin neste
sábado, 28 de agosto

Maria de Lourdes
Santos Simon festeja
aniversário no sábado,
dia 28, junto do marido
Décio e da filha Carol

Manoel Eduardo Borges
Marques faz aniversário
neste sábado, dia 28, na
companhia da esposa,
dos filhos e dos amigos

Matheus Lorenzetti faz
nove anos neste sábado,
28 de agosto, e recebe o
carinho da mãe Gabriela,
dos avós e da família

A esposa Mariete e os
filhos Otávio e Maisa
parabenizam Osaidir
Vidotto Vicentin neste
sábado, 28 de agosto

Sandra Búffalo Foresto
assopra velinhas neste
sábado, dia 28, ao lado
do marido Laércio e das
filhas Débora e Camila

Tatiane Vioto vai
celebrar nova idade
neste sábado, 28 de
agosto, na companhia da
família e dos amigos

Tere Machia recebe o
carinho do marido Paulo
Alberto e dos filhos
Paulo e César neste
sábado, 28 de agosto

Valentina Pelegrini
Marcon, filha de Renata
e Guilherme, completará
quatro aninhos neste
sábado, 28 de agosto

Vitalina Tonon Catto
aniversaria amanhã, dia
28, recebe os parabéns
dos filhos, netos,
bisnetos e toda família

Antonio Carlos Flora
Melaré celebra mais
um ano de vida entre a
família e os amigos neste
domingo, 29 de agosto

Erika Canavezi Stoco
brinda nova idade neste
domingo, dia 29, com
o marido Valdecir e os
filhos Miguel e Helena

Gabriela Batista rasga
folhinha neste domingo,
29 de agosto, junto do
marido Cleiton, dos filhos
e dos familiares

Guiomar Gerbele
(dona Nena) completa
99 anos de vida neste
domingo, 29 de agosto,
ao lado da família

João Tiago Foltran
receberá os parabéns
da mãe Maria de Lourdes
e dos familiares neste
domingo, 29 de agosto

Lucas Gabriel Giriboni
completa três anos neste
domingo, dia 29, junto
dos pais Marcinho e
Soninha e familiares

Mara Schiller Schiavi
Nicolosi será festejada
pelo marido, pela mãe,
pelos filhos e familiares
neste domingo, dia 29

Márcia Américo assopra
velinhas neste domingo,
29 de agosto, e festeja
a data especial junto
da família e dos amigos

As filhas Ana Clara e
Ana Beatriz e familiares
parabenizam Maria
Elizabeth de Oliveira
neste domingo, dia 29

A família e os amigos
cumprimentaram Maria
Schiller Nicolosi por mais
um ano de vida neste
domingo, 29 de agosto

Marli Marie Pieri celebra
mais um ano de vida
neste domingo, 29 de
agosto, na companhia
dos filhos e amigos

Os pais Néia e Barroso,
a irmã Marcela e família
felicitam Mauricio Barroso
Filho (Tatinho) neste
domingo, 29 de agosto
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Thales de Luca faz
aniversário neste
domingo, 29, junto dos
pais Tânia e Rogério, das
irmãs e da namorada

Cecília Pesci rasga
folhinha na segunda,
30 de agosto, junto do
marido dr. Leonardo e
das filhas Bia e Marina

Yan Matheus Tavares faz
18 anos neste domingo,
dia 29, ao lado da mãe
Yara, dos irmãos Ana
Laura e Bruno e família

O marido Marcos Bellucci
e as filhas Sophia e
Helena felicitam Adriana
Domingues na segunda,
30 de agosto

Adriano Jacinto
aniversaria na segunda,
dia 30, na companhia
da esposa Luciana e dos
filhos Adrian e Luise

Alexandre Antonio Cato
Filho brinda mais um
ano com a esposa Cida
e o filho Thiago nesta
segunda, 30 de agosto

Ana Amorim assopra
velinhas na segunda,
dia 30, ao lado do marido
Jonacir, dos filhos e de
toda a família

Os empresários Carlos Roberto Daniel (Regatá) e
Joana Daniel vão comemorar aniversário na segunda,
30 de agosto, e receberão o carinho dos filhos Thiago
e Thaís, dos netos e dos familiares. Da redação do
Nossa Folha, seguem os cumprimentos especiais!

Cintia Gasparini Antunes
troca de idade nesta
segunda, 30 de agosto,
ao lado do marido
Leandro e dos filhos

Débora Silva celebra
novo ano de vida nesta
segunda, 30 de agosto,
e recebe o carinho do
marido e dos familiares

Eduardo Arruda será
festejado pela esposa
Claudinéia, pelo filho
Rafael e família nesta
segunda, 30 de agosto

Heleni Lazarini assopra
velinhas nesta segunda,
30 de agosto, na
companhia da família.
Receba as felicitações!

Hemerson Luvizotto
faz aniversário nesta
segunda, dia 30, junto
da esposa Selma e dos
filhos Rafael e Grazi

Rita Pandolfi Silva
assopra velinhas nesta
segunda, 30 de agosto,
com o marido Laerte e as
filhas Bruna e Beatriz

As filhas Cleide, Adriana
e Luciana, os netos e
os genros parabenizam
Adair da Silva Martins
na próxima terça, dia 31

Carolina Pessato
aniversaria na terça, 31
de agosto, na companhia
do marido Ettore
Paludetto e família

Daniela Campana festeja
mais um ano de vida na
terça, dia 31, ao lado
dos pais, do filho, do
irmão e dos familiares

Dingue Orsolini
comemora nova idade
na terça, 31 de agosto,
ao lado da esposa Carla,
dos filhos e familiares

O marido, as filhas e
os familiares felicitam
Elizangela Oliveira
Pontes pelo aniversário
na terça, 31 de agosto

Flávia Persona rasga
folhinha na terça, 31
de agosto, e ganha o
carinho do marido, da
filha e de toda a família

Fernando Beloto troca
de idade na terça, 31 de
agosto, ao lado da mãe
Maria Angelina, da irmã
Thais e dos familiares

Irenita Schoba Santana
completa nova idade na
terça, 31 de agosto, e
recebe as felicitações da
família e dos amigos

Larissa dos Santos Pizzol
assopra velinhas na
terça, dia 31, junto dos
pais Odair e Gabriela e
do irmão Henrique

A esposa Simara e os
filhos Rafaela e Pedro
cumprimentam Luiz
Fernando Leitão na
terça, 31 de agosto

Lucineide Rodrigues
celebra mais um ano
de vida na terça, 31 de
agosto, com o marido
Kelvin e os familiares

Maria Helena Franzini
Fernandes aniversaria
na terça, dia 31, na
companhia do marido,
dos filhos e da família

Patrícia Gonçalves
Moretti será festejada
pelo marido, pelo filho e
pelos familiares na terça,
31 de agosto

Terezinha Scudeler
ganha beijos e abraços
do marido, da família e
dos amigos na próxima
terça, 31 de agosto

Ana Flávia Regonha
brinda nova idade na
quarta, dia 1º, ao lado do
marido Franco, da filha
Helena e familiares

Augusta Magro receberá
os parabéns dos filhos,
de toda a família, das
funcionárias e clientes
na quarta, dia 1º

Camila Lenzi Grecchi
celebra nova idade na
quarta, 1º de setembro,
com o marido Dhiego, os
pais e os familiares

O marido Adriano, a
filha Manuela e família
parabenizam Carina Dal
Poz na próxima quarta,
1º de setembro

O marido Fernando,
familiares e amigos
felicitam Erika Bertola
pelo aniversário na
quarta, 1º de setembro

Fernanda Maria Piloto
assopra velinhas na
quarta, dia 1º, junto do
marido Marcelo e das
filhas Vitória e Marcela

Genésio Morás muda de
idade na quarta, 1º de
setembro, ao lado da
esposa Elisabete e dos
filhos Vinicios e Caroline

Giovana Campos brinda
aniversário na quarta,
1º de setembro, e recebe
os cumprimentos da
família e dos amigos

Helena Pires Nunes
Falqueiro festeja sete
anos na quarta, dia 1º,
ao lado dos pais Viviane
e Thiago e da irmã Laura

Lorenzo Tomazela Miguel
completa cinco anos na
quarta, dia 1º, junto dos
pais Flavia e Fabio e das
irmãs Letícia e Lorena

Luís Garcia comemora
79 anos na quarta, 1º de
setembro, e recebe os
cumprimentos de toda a
família e dos amigos

Luiz Souto Madureira
celebra mais um ano de
vida na quarta, dia 1º,
com a esposa Cleide, os
filhos e os familiares

Maria Luisa Colliaso
Mateo faz seis anos na
quarta, 1º de setembro,
ao lado dos pais Nathalia
e Felipe e toda a família
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Regina Dordetto
receberá as felicitações
especiais dos filhos e dos
familiares na próxima
quarta, 1º de setembro

O marido Erick, as filhas
Maria e Helena e família
cumprimentam Samira
Grando Biagioni na
quarta, 1º de setembro

Sandro Prezotto faz
aniversário na quarta, 1º
de setembro, e a esposa
Vanessa brinda nova
idade no dia 13

Vanda Ciconelo assopra
velinhas na quarta, 1º
de setembro, e o marido
Cride recebe os parabéns
na próxima sexta, dia 3

Vania Novais Sbompato
será festejada pelo
marido Thiago, pela filha
e pela família na quarta,
1º de setembro

O filho Marcio Otávio e
toda a família enviam
os parabéns para Anna
Luiza na próxima quinta,
2 de setembro

Arthur Giacomazzi
Quartaroli, filho de
Juliane e Fernando,
completa cinco anos na
próxima quinta, dia 2

Araci Pasqual Zanardo
vira o calendário na
quinta, dia 2, junto do
marido Pedro, da filha
Graziele e da família

Cinara Miranda Savassa
ganha beijos e abraços
do marido Papa, do filho
Filipe e familiares na
quinta, 2 de setembro

Edson Barbosa, faz
aniversário na quinta,
2 de setembro, ao lado
da filha Carol, do neto
Gustavo e da família

Elisabeth Cancel
vai receber flores
e telefonemas dos
familiares e amigos na
quinta, 2 de setembro

Érica Bagatella brinda
aniversário na quinta,
2 de setembro, com o
noivo Fernando Thomé
e toda a família

Francisco Cardia rasga
folhinha na quinta,
dia 2, ao lado da esposa
Elizete e das filhas Ana
Paula e Ana Cláudia

Geruza Flávia Santos
celebra mais um ano de
vida na próxima quinta,
2 de setembro, na
companhia da família

Manoel Teixeira assopra
velinhas na quinta, 2 de
setembro, ao lado da
esposa Marcia Gomes,
dos filhos e familiares

Marcos Vinícius Foltran
receberá os parabéns da
esposa Jéssica e de toda
a família na próxima
quinta, 2 de setembro

Familiares e amigos
enviam os cumprimentos
para Maria Elvira Saccon
Sabes, que muda de
idade na quinta, dia 2

O marido Fred, as
filhas Rafaela e Sheila,
os netos e os genros
felicitam Valdete Zanin
Neves na quinta, dia 2

BODAS

Aline e
Rafael

Laerte
e Rita

Alex e
Dayana

Valéria e
Zé Roberto

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Aline Marcon Assis e Rafael Assis
receberão os parabéns dos familiares e dos amigos nesta sexta, 27 de agosto, pelos 10 anos de
casados.
A equipe do jornal Nossa Folha envia os
cumprimentos pelas Bodas de Esmeralda!

Em Tietê, Laerte Silva e Maria Rita Pandolfi
Silva celebrarão 35 anos de matrimônio nesta
segunda, 30 de agosto, ao lado das filhas Bruna
e Beatriz e toda família.
Do jornal Nossa Folha, seguem as felicitaçãos pelas Bodas de Safira!

Em Tietê, Alex Honório e Dayana Serafim
brindarão três anos de união na próxima quarta, 1º de setembro, e receberão as felicitações
dos familiares e amigos.
O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza
o casal pelas Bodas de Green Gold!

Em Cerquilho, Valéria Florentino Pilon e
José Roberto Pilon festejarão 32 anos de amor e
cumplicidade na quarta, 1º de setembro, junto
do filho João, da nora Patrícia e família.
A equipe do Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Rodolita!

Érlon e
Thaís

Edson
e Jani

Nivaldo e
Yvone

Juliana e
Ricardo

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Érlon Milanelo Ciconelo e Thaís
Helena Canatelli Bete receberão os parabéns
pelos nove anos de casados na quarta, 1º de setembro, na companhia do filho Lucas.
A equipe do jornal Nossa Folha envia os
cumprimentos pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Cerquilho, Edson Dias e Jani Molon celebrarão três anos de matrimônio na quarta, 1º
de setembro, e receberão os cumprimentos da
família e dos amigos.
Do jornal Nossa Folha, seguem as felicitaçãos pelas Bodas de Green Gold!

Em Cerquilho, Nivaldo Grando e Yvone Rodrigues Grando brindarão 33 anos de união ao
lado do filho Adriel e da nora Laís na próxima
quinta, 2 de setembro.
O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza
o casal pelas Bodas de Quartzo Fumê!

Em Tietê, Juliana Razera Bueno e Adão Ricardo Bueno festejarão 14 anos de amor e cumplicidade na quinta, 2 de setembro, junto da
filha Lorena e dos familiares.
A equipe do Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Quartzo Rosa!
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62ª Semana Cornélio Pires presta homenagens
Programação é transmitida pelo canal da TV Prefeitura de Tietê no YouTube e pelas redes sociais oficiais da Prefeitura, no Facebook e Instagram
Programada para o calendário oficial de eventos do município e de responsabilidade
da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a 62ª Semana
Cornélio Pires, considerando a
situação da pandemia da covid-19, teve início no domingo,
22 de agosto, e segue até este
sábado, dia 28, com programação transmitida pelo canal
da TV Prefeitura de Tietê, no
YouTube, e pelas redes sociais
oficiais da Prefeitura, no Facebook e Instagram.
Neste ano, as homenagens
são para os tieteenses Benedicto Pires de Almeida, Ariowaldo
Pires (Capitão Furtado) e Benedito Pedro Silvestrin (Fuzilo).
No domingo, 22 de agosto,
a personalidade homenageada
pela Secretaria Municipal de
Turismo e Cultura foi Benedicto Pires de Almeida, conhecido
carinhosamente por Zico Pires,
historiador, escritor, folclorista e jornalista. Nascido em 21
de março de 1903, em Tietê,
passou aproximadamente 34
anos servindo como funcionário público, ocupando praticamente todos os cargos existentes, desde auxiliar até prefeito
interino em 1940. Foi também
vereador e presidente da Câmara Municipal.
Casou-se, em 1925, com
Danuzia de Sanstic, e teve cinco filhos. Faleceu em 1997 e
deixou uma lacuna nos registros históricos da cidade.
Na segunda, 23 de agos-

Divulgação PMT

Zico Pires, Capitão Furtado e Fuzilo foram
reverenciados pela Secretaria de Turismo e Cultura
to, Ariowaldo Pires, o famoso
Capitão Furtado, compositor
e cantor brasileiro, sobrinho
de Cornélio Pires, também foi
reverenciado como homenageado.
Considerado
um
dos
maiores divulgadores dos
trabalhos de Cornélio Pires
e da arte sertaneja, através
de seus programas de Rádio
na Capital e da Revista Sertaneja sob o título “ O Caipira
que fala com o coração”, divulgou poesias caboclas com
os maiores nomes da época.
Mereceu da revista, por uma
esplêndida votação, o “Troféu Viola Dourada”, que é o
símbolo do caboclismo.
Na terça, 24 de agosto, a

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura relembrou a
importância de Benedito Pedro Silvestrin (Fuzilo), para a
cultura tieteense, através das
suas poesias, músicas, teatros
e filmagens. Nascido em 29
de maio de 1952, em julho de
1985 lançou seu primeiro livro
“Aurora Poética”. Pertenceu à
Academia Piracicabana de Letras e à Academia Cultural e
Artística de Tietê e trabalhou
como locutor sertanejo na Rádio Nova Regional.
Para encerra a Semana Cornélio Pires, o Tropeirismo será
enaltecido na homenagem que
ocorre nesta sexta, 27 de agosto, e o Cururu neste sábado, 28
de agosto.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

OLÍMPIADA

Municípios promovem
Conferência Municipal

Alunos
medalhistas

Na segunda, 30 de agosto,
no Educandário Rosa Mística,
Tietê sediará a 12ª Conferência Municipal de Assistência
Social. Realizado pelo Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS), o evento tem
parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
(SADS). Objetivo é avaliar e
difundir as políticas de serviço social, seguindo os eixos
estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Assistência Social
(CNAS).
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social,
Marcia Tamer, ressaltou a importância das reflexões neste
momento de enfrentamento
da pandemia da covid-19.
Já o prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) destacou a importância
desta iniciativa, considerando
o exemplar trabalho desenvolvido pelas instituições e
pela Secretaria de Assistência
e Desenvolvimento Social, que
garantem maior ascensão das
políticas públicas, já reconhecidas pelo Ministério da Cidadania, através da eficiência da
pontuação do Índice de Gestão
Descentralizada dos Municípios (IGD-M), que classificou,

Alunos das 10 escolas municipais dos Ensinos Fundamental I e II da Rede Municipal
de Ensino de Cerquilho participaram da 24ª Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA)
2021 e conquistaram 101
medalhas na competição. De
acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
foram 35 de ouro, 27 de prata
e 39 de bronze.
A edição deste ano ocorreu
nos dias 27 e 28 de maio, de
forma digital. Um dos destaques de Cerquilho na OBA foi
o aluno Felipe Martins Frudeli,
do 9°B, da escola “Professora
Adelaide Tozi”, selecionado
para participar das seletivas
internacionais.
A PROVA - Neste ano, a
OBA teve o maior número de
adesão desde o seu lançamento em 1998. Cerca de 450 mil
estudantes participaram, o
que perfaz a marca de mais de
duas mil cidades.
A participação abrange
alunos do 1º ano do Ensino
Fundamental até o 3º ano do
Ensino Médio, inclusive de escolas particulares e estaduais.
Em paralelo, ocorreu a 15ª
Mostra Brasileira de Foguetes
(Mob-Fog).

neste ano, Tietê entre os 645
municípios paulistas na condição de 27ª cidade do Estado
que melhor utiliza as ações sociais apresentadas pelo Governo Federal.
Em Cerquilho, o Conselho
Municipal de Assistência Social realiza hoje, 27 de agosto, no Clube da Melhor Idade,
a 11ª Conferência Municipal
de Assistência Social, cujo
tema será: “Assistência Social
- Direito do povo e dever do
Estado, com financiamento
público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”. Com o apoio da
Prefeitura, a conferência tem
como objetivo debater, elaborar e promover diretrizes a serem encaminhadas aos Governos Estadual e Federal.
O encontro começa às 12
horas com credenciamento e,
em seguida, haverá solenidade
de abertura e, depois, a aprovação do Regimento Interno,
a palestra “Assistência Social:
direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção
social”, debate, discussão dos
eixos, plenária, além da avaliação e a eleição dos delegados.

