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Reunião trata sobre repasses
Segundo o prefeito Vlamir Sandei (PSDB), neste ano, a Prefeitura de Tietê já repassou para a Santa Casa o valor de R$1.490.000,00
Prefeitura de Tietê

OCORRÊNCIA

DESENVOLVIMENTO

Ônibus
pega fogo
no Santa
Maria

Tietê é
destaque
em três
áreas

Na quarta, 26 de maio, por
razões a serem investigadas,
um ônibus de transporte coletivo pegou fogo no bairro Santa Maria, em Tietê. Cerca de
dez pessoas estavam no transporte e foram orientadas pelo
motorista a descer.
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O Programa Parcerias Municipais (PPM), do Governo do
Estado, apontou o município
de Tietê com alto índice de
qualidade nas áreas da Segurança Pública, Educação e de
Saúde.
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NOVO PROJETO

PLANO SÃO PAULO

Prefeitura
revitaliza
fachada
de prédio

Fase de
transição
continua
até dia 14

A Prefeitura de Jumirim
entregou na sexta, 21 de maio,
a revitalização da fachada e o
novo projeto paisagístico do
Paço Municipal. O florista e decorador de eventos Rafael Landucci foi o responsável pelo
paisagismo.
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Na quarta, 26 de maio, o
governador João Doria (PSDB)
anunciou que a fase de transição do Plano São Paulo será
prorrogada até segunda, 14 de
junho. Isso se deu em razão
do avanço dos casos em todo
o Estado de São Paulo.
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FRENTE DE AÇÃO - Na manhã da terça, 25 de maio, no Paço Municipal, o prefeito Vlamir Sandei (PSDB) recebeu o presidente da
Santa Casa de Misericórdia de Tietê, dr. Pedro Souza Campos Neto, e o 1º tesoureiro da entidade, Edson de Oliveira Rodrigues, além
de secretários municipais para tratar sobre o atendimento às vítimas da covid-19 e do cotidiano do Pronto Atendimento 24 horas,
coberto com recursos da Prefeitura.
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ASSINE E
ANUNCIE

PROCURA-SE O CASPER

Nossa Folha
(15)3282-5133
Na sexta, 21 de maio, o Casper, um cão pastor alemão,
fugiu da sua residência, próxima à igreja Santa Cruz de Tietê, e, desde então, está desaparecido podendo estar nos municípios vizinhos.
As donas buscam qualquer informação a respeito do paradeiro de Casper e até oferecem gratificação para quem o
encontrar.

Se o vir ou o resgatar, telefone ou envie uma
mensagem, via WhatsApp, para os telefones

(11)99989-7323 ou (15)99201-0241.
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Editorial

Agenda

Educar pela paz!

LIVE 1 Hoje, 28 de maio, a
partir das 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram, a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, fará uma
segunda live com mães de gêmeos. Na ocasião, as entrevistadas serão Rosângela Leardini de Almeida, Tatiane Búfalo
Portieri e Thuinie Vilela Daros,
que vão descrever sobre como
é viver a experiência de ser
mãe de gêmeos, falando desde
a gestação até a rotina diária e
as maiores curiosidades.

Em meio ao cotidiano, em que a violência muitas vezes entra
pela porta de casa sem bater, é mais que o momento de educar
as crianças pregando a paz. Afinal, o mundo precisa que as novas gerações cresçam em ambientes que tenham princípios amparados pelo educar para a verdade e para a esperança de dias
melhores.
Em um mundo no qual, infelizmente, a violência, a fome e o
terrorismo têm vez, é extremamente fundamental uma educação
mais direcionada para que os pais e os próprios professores tenham força e disposição para que estejam, de alguma forma, engajados na busca de uma educação pelos princípios do diálogo,
da mediação e da resolução não violenta de conflitos.
Como todos sabem, hoje, a vida cotidiana, enfrentada por milhares de educadores e por inúmeras famílias nesta pandemia, é
cercada de incertezas quanto ao futuro das crianças. Na maior
parte dos lugares, faltam oportunidades e incentivos para as
pessoas que precisam de caminhos alternativos para colocar em
prática um ensino verdadeiro e fundamentado no respeito à vida.
No Brasil, atualmente, milhares de crianças não têm acesso
à boa educação, ainda mais neste momento tão delicado que se
tem ensino por meios digitais. Por isso, ninguém mais aguenta
olhar ao redor e ver o futuro da Nação sendo, com ênfase, o incremento da violência, o modelo da pobreza e o não cumprimento
dos direitos dos cidadãos.
Ninguém suporta mais presenciar crianças tendo seus direitos cerceados enquanto a corrupção “rola à solta” neste País das
muitas maracutais, enquanto o aumento da impunidade atinge
vários poderes e a escassa participação social só cresce, sem falar
das taxas de analfabetismo, apesar de certos avanços das últimas
décadas.
Infelizmente, os tempos atuais parecem ser especialmente
desconcertantes para a área da Educação. Aos problemas internos - maior diversidade entre os alunos, choque de valores entre
os diferentes setores envolvidos, conflitos e novas exigências somam-se às mudanças sociais, como a desvalorização da educação em amplas camadas da sociedade, a perda de valores, o
aumento da exclusão social, a insegurança urbana, a incerteza
diante deste cenário de pandemia e, algo mais grave, o uso generalizado da violência para a resolução de conflitos.
A população sabe que não é preciso muito entendimento de
tudo isso que ocorre por aí para acreditar na necessidade da discussão desses temas nas escolas e nos demais centros de formação. É preciso tomar consciência e, na medida das possibilidades
de cada um, promover mudanças e falar sobre a necessidade de
um pacto educativo global pela paz e contra todas as formas de
violência.
É visível que, para se educar para a paz, é preciso agir e tratar
as questões. E como lidar com tudo isso? Com compreensão e
comprometimento! Esses dois sentimentos tão importantes ajudarão o mundo a promover a paz com ideias e princípios claros.
Na verdade, somente quando tivermos a capacidade de viver esse
amor e de educar as pessoas para vivê-lo, é que vamos dar passos
seguros e concretos em busca da paz, que é tão sonhada e cantada em canções tão lindas, de forma genuína e duradoura.

PARA ENCERRAR
“No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao
esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma
coisa bem feita ou não faz” - Ayrton Senna.

MIAUJUDE Em Tietê, neste
sábado, 29 de maio, o Projeto
MiAujude promove o Strogonoff do MiAu para ajudar nos
custos da instituição, que abriga cerca de 130 animais. Os
kits de strogonoff de frango ou
palmito acompanham arroz e
batata palha e serão vendidos
em pontos de venda em Tietê
e Cerquilho.
ALMOÇO SOLIDÁRIO O
Lions Club de Cerquilho promove Lasanha do Leão neste
domingo, 30 de maio, pelo formato drive-thru, a partir das
11h30 até às 14h30, na sede
do clube. A adesão custa R$50
e serve duas pessoas com lasanha, sobrecoxa e caponata.
Mais informações pelo telefone (15)99804-5156.
LIVE 2 Na segunda, 31 de
maio, às 20 horas, o cerquilhense e campeão de Judô
Marcelo Zanetti Denardi entrará em uma live com a jornalista do Nossa Folha e criadora
de conteúdo, Damana Rodrigues, no @damanarodrigues
no Instagram. Neste bate-papo
ao vivo, Marcelo vai falar sobre a sua trajetória de vida, o
trabalho como sensei, os títulos conquistados como atleta,
além da importância do incentivo ao esporte.
LIVE 3 O capitão Raphael
Turri, comandante da Quarta
Companhia da Polícia Militar,
que compreende os municípios de Porto Feliz, Tietê e
Jumirim, chega para uma live

Bicadinhas da semana
com a jornalista do Nossa Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, na quarta,
2 de junho, às 20 horas, no @
damanarodrigues no Instagram, e revelará os principais
fatores que influenciam na criminalidade e na violência das
cidades do interior e como essas localidades podem trabalhar buscar formas eficientes
para garantir a segurança.
ESPETÁCULO ONLINE A
companhia de dança Na Dança
Cia de Art, da escola Anabete
Ballet, apresentará na sexta, 4
de junho, às 19 horas, o espetáculo infantil “A Cigarra e a
Formiga”, que foi contemplado pelo Programa de Atenção
Cultural (ProaAC LAB), com
apoio da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa na Dança
do Governo do Estado de São
Paulo. A apresentação cultural
será transmitida por meio de
uma live no Facebook da Anabete Ballet.
LIVE SHOW Também na
sexta, 4 de junho, a partir das
20 horas, a TV Cidade Jardim
apresentará o 1º Arraiá dos
Amigos com apresentação
da jornalista Adriana Martins
(jornal Nossa Folha) e do locutor Kleber Botini e repertório
dos artistas Raphael Bessa e
Anderson Moraes em prol da
Santa Casa de Misericórdia de
Tietê. A transmissão será feita
pelo canal da TV Cidade Jardim no YouTube e TVAC.
DOAÇÕES Com o objetivo de arrecadar fundos para
manutenção da entidade, a
Casa da Criança e do Adolescente do município de Cerquilho solicita à população e aos
proprietários de lojas e confecções a doação de peças em
bom estado para serem vendidas no bazar solidário no sábado, 10 de julho, em horário
a ser divulgado ainda. As doações podem ser entregues na
avenida Antônio Souto, 755,
no Jardim Itália, próximo ao
Ginásio “Mário Pilon”. O telefone para mais informações é
o (15)3284-1952.
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ONDE ANDA VOCÊ? As más línguas querem saber onde anda
Talão Madeira, do Agora Eu “Se” Consagro (Aesc)? Será que quando passar a pandemia ele vai estar melhor avaliado na escalação
do time? Vale lembrar que, no passado, o pessoal do Aesc criou
uma placa para o goleiro Talão Madeira com a frase: “Proibido
bater bola no gol”. Ideia era evitar a fadiga e as “bicadas” dos
amigos que afirmam que Talão não pega uma. Aliás, disseram
que o banco de madeira continuava como goleiro titular, sendo
que Talão Madeira tem amargado a reserva.
VIVA O TRICOLOR O São Paulo derrotou o Palmeiras por 2 a
0 no domingo, 23 de maio, no Morumbi, e conquistou o título do
Campeonato Paulista de 2021. A equipe comandada pelo técnico
português Abel Ferreira foi festejada pelos torcedores Luiz Antonio do Amaral, Zacarias Simão, Marcos Siqueira, Tiago de Castro,
Ricardo Pupato, Denys Rodrigues, Thiago Vicentin (Palerma), dr.
Rubens Macruz, Paulinho Alves (Vitrine), Dau Fabri, Flávio Thomé, Natan Thomé e padre William de Almeida.
VERDÃO DERROTADO Por outro lado, depois do placar de 2
a 0 diante do Tricolor, a semana começou em tons de cinza para
os palmeirenses Luis Fernando Antunes, Beto Rodrigues, Gabi
Fragnani, Gê Tock, Diva Rodrigues, Ubaldo Bergamin Filho, César
Ercolim, Sérgio Gaiotto, Crau Jacomin, Nilton Fré, Dirlei Baccili,
Paulo Matraca, Quinha Cancian, Zeca Cardoso, Sutilo (bar), Djalma Cestarioli, Newton Simonetti, Carlão Bonati, Zeco Ribeiro, Bob
Alves Lima, Anselmo Cancian, Marcelo Badu e companhia.
THUNDERCATS As más línguas comentaram que Paulinho
Marteline vai estrear a nova versão do desenho animado ThunderCats. Há quem diga que Paulinho já está até se preparando
para obter uma supervisão através do Olho de Tandera.
PAPAI PRENDADO Os fofoqueiros de plantão contaram que
Adriano Santana (Ótica Vallerini) já pode participar do reality
show culinário Masterchef. Mas desta vez, tem que ser versão
baby. O rapaz, que é prendado nas artes culinárias e tem seu
talento confirmado pela namorada Adriana Bento, vai ser papai
da Alice. Parabéns!
ALMOÇO DA VEZ Espalharam por aí que o pessoal da redação do jornal Nossa Folha fica com água na boca quando Sérgio
Honório posta, nas redes sociais, o caprichado almoço preparado
pela mãe Leonor Machia Honório. Agora, os amigos querem saber
quando serão convidados para um delicioso almoço feito pela
esposa de Édie Honório?
BOLO DE FUBÁ As borboletas do jardim contaram que os
amigos deste jornal estão com saudades de comer o delicioso
bolo de fubá com goiabada preparado pela amiga e leitora Rosa
Pezzatto, a pé de valsa de Tietê. Já até comentaram nos bastidores da redação sobre a maravilhosa receita!
REI DO HAMBURGUER Os fofoqueiros de plantão disseram
que Laurão Paladini, após ser considerado o Rei do Churrasco,
passou a ser o Rei do Hamburguer. Há quem diga que aquele que
prova do seu tempero, não troca por nada e vira fã de carteirinha!
Deu até fome, hein?
HOMEM PICANHA As más línguas querem saber se Gilson
Santos Machado (Gilsão Paeh) continua adotando o rótulo de Homem Picanha desde que, em segundos, devorou uma suculenta
peça. Quem o acompanha vai lembrar deste fato!

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 29 de maio
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.
DOMINGO: 30 de maio
SANTA TERESINHA: às 7h30.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: NOVENA às 8 horas,
às 10 horas, FESTA 19 horas.
SÃO VICENTE DE PAULO: às 17h30.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA
Terça às 18h30, sem senha.
Sexta às 19 horas, sem senha.
*Sábado às 19 horas.
*Domingo às 8 e às 19 horas.
*Retirada de senhas a partir de quarta na secretaria,
das 8 às 17 horas.

NAS COMUNIDADES

Nossa Folha
Fundado em 10 de maio de 1959 . 62 ANOS
MIXPRESS COMUNICAÇÃO
Rua Lara Campos, 446, sala 6 . Centro .
Shopping Giardino . piso térreo . Tietê/SP
DIREÇÃO EXECUTIVA: Adriana da Silva Martins. MTB 30392
DIREÇÃO COMERCIAL: Joel Botega. MTB 81004
REDAÇÃO E EDIÇÃO: Damana Maria Rodrigues. MTB 41566
DIAGRAMAÇÃO: Benedito César de Godoy Guitte. DRT
46269
COLABORADORES Édie Honório, Sidnei Paladini e Guto
Paladini.
ATENDIMENTO de segunda, das 13 às 17 horas.
de terça a sexta, das 9 às 17 horas.

EDIÇÃO IMPRESSA
Em artigos assinados, os conceitos são
de responsabilidade dos colaboradores.
TELEFONE (15)3282-5133 WhatsApp
E-MAIL nossafolha@fasternet.com.br
SITE jornalnossafolha.com.br

SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 11 horas.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 10 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
*Retirada de senhas às quintas das 18 às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
*Retirada de senhas aos sábados das 16 às 17h30.
Todas as igrejas estão com capacidade permitida de 25%
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OCORRÊNCIAS

Ônibus pega fogo no bairro Santa Maria em Tietê
Ocorrência atendida na noite da quarta, 26 de maio, teve ação conjunta do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar

Veículo ficou em chamas e assustou
motorista e passageiros
Na noite da quarta, 26
de maio, por razões a serem
investigadas, um ônibus de
transporte coletivo pegou fogo
no bairro Santa Maria, no município de Tietê.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros cerca de dez pessoas estavam no transporte e foram orientadas pelo motorista

a descer antes que o fogo se
alastrasse.
Os bombeiros também
informaram que, no início, o
motorista tentou controlar
as chamas, mas sem sucesso,
tendo que acionar o Corpo de
Bombeiros e a Polícia Militar.
Segundo relatos, há suspeitas
de que um problema elétrico

tenha causado o acidente.
DROGAS - Em Tietê, na tarde da terça, 25 de maio, a Polícia Militar de Tietê foi acionada para apoiar a averiguação
de um possível procurado pela
Justiça. No local, os policiais
visualizaram o suspeito que
tentou fugir, mas acabou capturado pelos PMs.
Na busca pessoal foram encontrados R$144,50, além de
30 porções de crack, 15 porções de maconha, dois pinos
de cocaína, uma balança digital, um aparelho celular e plásticos utilizados para embalar
os entorpecentes.
O indivíduo acusado teve
mandando de prisão em seu
desfavor pelo crime de tráfico
de drogas.
GOLPES - De acordo com
a Federação Brasileira de dos
Bancos (Febraban), os golpes
online aumentaram mais de
60% durante o período de isolamento social. Os criminosos têm se aproveitado dos
consumidores com diversos

métodos, como o phishing
(pescaria digital) que consiste em e-mails ou SMS com
mensagens de “atualize seu
cadastro” “cadastre o pix”,
acompanhadas de links ou arquivos que liberam o acesso
dos dados pessoais. Também
pelo e-mail ou telefone, ocorre
o golpe do boleto falso e o valor da cobrança é creditada na
conta dos golpistas.
Outro tipo de ataque conhecido é o golpe da vacina,
muito comum pelo telefone.
Nesta situação, criminosos
ligam pedindo informações
para cadastramento da lista
de espera da vacina contra a
covid-19. Também pelo telefone, ocorre o golpe do delivery,
quando os golpistas ligam se
passando pelo restaurante e
solicitam um código que aparece na tela do celular e, ao clicar, o WhatsApp é clonado.
Frequentemente, criminosos aplicam o golpe do falso
motoboy e ligam informando
que seu cartão está clonado e

Fotos flagrante/leitor e PMT

PMs localizaram dinheiro, crack, maconha,
cocaína, balança e aparelho celular
um deles irá buscá-lo em sua
residência para trocar por um
novo.
BALÕES - Em Boituva, no
sábado, 22 de maio, três balões que estavam se preparando para voar foram atingidos
por ventos fortes que os empurraram para a rede elétrica.
De acordo com a indicadores

meteorológicos a ventania não
estava prevista.
Segundo o G1, quatro pessoas estavam nos cestos, sendo dois pilotos, que tiveram
ferimentos leves e duas pessoas de suporte que tiveram
ferimentos na cabeça. Todos
foram encaminhados ao hospital e estão bem.

EM TIETÊ

Reunião trata sobre repasses para atendimento da covid-19
Na manhã da terça, 25 de
maio, no Paço Municipal, o
prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
recebeu o presidente da Santa
Casa de Misericórdia de Tietê, dr. Pedro Souza Campos
Neto e o 1º tesoureiro da entidade, Edson de Oliveira Rodrigues, além dos secretários
municipais da Administração
e Modernização (Paulo Luiz
Fuza), Esportes e Lazer (Pedro
de Paludeto Pasin), Finanças

(Everton Ricardo de Almeida
Miguel), Negócios Jurídicos
(Valter José Consorte), Saúde
e Medicina Preventiva (Paulo
Marcom) e do diretor do Departamento de Contabilidade
da Prefeitura, para tratar sobre o atendimento às vítimas
da covid-19 e do cotidiano do
Pronto Atendimento 24 horas,
coberto com recursos da Prefeitura.
Na ocasião, o prefeito Vla-

mir Sandei dirigiu a reunião
com o objetivo de buscar caminhos para colaborar com a
melhor maneira de ampliar as
ações da Santa Casa.
“Sempre vi como grande
prioridade a parceria sólida
existente em nossa administração envolvendo a Santa
Casa e a Prefeitura na busca
de sempre atuarmos para colaborar com nossa benemérita instituição de Saúde. Desse

modo, vamos trabalhar para
rapidamente amparar financeiramente, ainda mais, o indescritível trabalho em prol
do atendimento à população”,
destacou o prefeito.
Na oportunidade, o secretário municipal de Finanças
relatou que a Prefeitura de
Tietê, neste ano de 2021, já
repassou para a Santa Casa,
no atendimento específico
para a covid-19, o valor de

R$1.490.000,00, dos quais
R$800 mil foram oriundos de
recursos próprios do município.
Destacou, também, que
respeitando totalmente a regularidade de datas compromissadas, a Santa Casa de Tietê já
recebeu, neste ano, o montante
financeiro de R$2.187.896,84
de repasses para custear os
serviços do Pronto Atendimento.

“Perceba que o Poder Executivo não mede esforços para
sempre colaborar, com o máximo que pode (como fizemos
desde o ano de 2017) com a
nossa Santa Casa, o abrigo
que sempre nos dá a primeira
acolhida no momento da enfermidade e que, na maioria
das vezes diante da sua possibilidade, nos proporciona a recuperação, completou Vlamir
Sandei.

APOIO PARLAMENTAR

OAB-TIETÊ

Vereadores Junior Regonha e dr. Luis Grigolon recebem
o deputado federal Guiga Peixoto

Novos advogados prestam
compromisso solene

Na quinta, 20 de maio, os
vereadores Junior Regonha
(MDB) e dr. Luis Grigolon (PV)
receberam a visita do deputado federal pelo Estado São
Paulo, Guiga Peixoto (PSL-SP).
Segundo o vereador Jr. Regonha, “o encontro teve como
objetivo o encaminhamento
de pedidos de emendas parlamentares para o município de
Tietê. Apesar de solicitar recursos em outras áreas, demos
grande prioridade para a área
da Saúde, pois, o momento
de pandemia com o constante
aumento de casos da covid-19
tem exigido importantes ações
na área da Saúde, em especial,
no que se refere a instrumentos de atendimentos junto a
Santa Casa de Misericórdia de
Tietê. Portanto, é fundamental
que a Santa Casa esteja instrumentalizada e tenha a estrutura necessária para realizar os
atendimentos junto à população que procura pelo sistema
público de Saúde. Afinal, todos
devem ter o seu direito resguardado de um atendimento
adequado e com a estrutura

necessária para receber o tratamento que a doença exige”,
disse Jr. Regonha.
Para os edis, o contato com
o deputado federal Guiga Peixoto se justificou em razão
das emendas já encaminhadas pelo referido parlamentar
a Tietê, com destaque para o
R$1.945.000,00, já encaminhado por emenda ao município
para a área da Saúde.
“A reunião foi bastante
proveitosa e contou com a presença do vereador dr. Luis Grigolon, que encaminha todas
as solicitações em conjunto
comigo. Debatemos e apresentamos as nossas indicações ao
deputado Guiga, que se comprometeu em viabilizar estes
importantes recursos para a
nossa área da Saúde”, destacou Jr. Regonha.
Ainda segundo o vereador
revelou ao jornal Nossa Folha,
“os contatos com o parlamentar federal permanecem sendo
realizados para a concretização dos pedidos, os quais,
anunciaremos quando os recursos estiverem indicados”.

Divulgação

Junior Regonha (MDB) e dr. Luis Grigolon (PV)
com o deputado federal Guiga Peixoto

Como é sabido, após concluírem o curso na faculdade,
advogados e advogadas prestam o Exame de Ordem e, por
exigência do estatuto, prestam compromisso solene ao
receber as credenciais para o
exercício da profissão.
Em Tietê, na quarta, 26 de
maio, em cerimônia que se
diferenciou pela forma respeitosa ao grave momento de
pandemia que vive o mundo,
nove advogados estiveram na
Casa do Advogado da Ordem
dos Advogados do Brasil.
Foram momentos, individualizados e restritos às presenças dos pais ou responsáveis.
Apenas o presidente da OAB
-Tietê, Paulo de Souza Alves
Filho, em nome da Diretoria,
pôde representar a advocacia, em virtude das restrições
sanitárias.
Vale destacar os nomes
dos advogados que prestaram o juramento, na oportunidade, e receberam suas
credenciais: Cediane Teixeira
Dias, Rafaela Pianta Vieira da
Cruz, Gabriela Andre Bertola,

Larissa Foltran Botega, Victoria Valerio Silva, Marcelo
Martelini de Campos, Gabriela Barbosa da Silva Magueta e
Gabriela Rodrigues Rosa da
Silva.
"Marcado pela emoção da
conquista e da responsabilidade profissional que assumem, estes novos advogados
e advogadas passam, a partir
desta data em Tietê, a compor o quadro de defensores
disponíveis à sociedade. Trata-se de uma grande vitória e
valiosa contribuição que cada
um deles construiu e compartilha com seus familiares e
responsáveis neste momento
voltado ao aprimoramento da
Justiça. Além disso, o artigo
133, da Constituição Federal,
afirma que os advogados são
indispensáveis para a administração da Justiça. Portanto, é uma festa da cidadania
que se repete a cada cerimônia como esta", completou o
presidente da 134ª Subseção
da Ordem dos Advogados do
Brasil de Tietê e ex-prefeito,
Paulo Alves.

NOVO PROJETO

CIDADÃO-REPÓRTER

Jumirim revitaliza fachada
do Paço Municipal

Questionado corte de árvore na Praça das Mangueiras

A Prefeitura de Jumirim
entregou na sexta, 21 de maio,
a revitalização da fachada e o
novo projeto paisagístico do
Paço Municipal. Na ocasião,
o prefeito Daniel Vieira (Democratas) publicou, em seu
Instagram, que “a missão é
reconquistar o encanto da cidade e a transformação tem
que começar pela nossa casa.
A iniciativa será replicada em
outros prédios históricos e
pontos turísticos de Jumirim”.
O florista e decorador de
eventos Rafael Landucci foi o
responsável pelo projeto de
paisagismo. De acordo com
ele, as plantas escolhidas são

de fácil manutenção e tem várias texturas de folhagens e
flores que, juntas, trazem beleza e harmonia. Para proporcionar mais economia, foram
utilizadas na iluminação lâmpadas de led, além de irrigação
automatizada.
SOLENIDADE - Na segunda, 24 de maio, a Câmara de
Jumirim homenageou a vencedora do concurso que escolheu a letra oficial do hino
municipal, Ana Luísa Britto, e
demais participantes. Os alunos do projeto “Música o seu
alcance”, da Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, realizaram apresentação.

Na terça, 26 de maio, nas
redes sociais, moradores de
Cerquilho publicaram fotos
e questionamentos sobre a
poda de uma árvore na Praça
das Mangueiras, que deixou
os bancos e canteiros danificados.
Em uma das publicações,
uma moradora fez um questionamento para o secretário
municipal da Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente, Felipe Pascutti, “senhor secretário assim fica
difícil, não é?”.
Em nota oficial à imprensa e nas redes sociais, a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente
esclareceu que a referida

árvore estava comprometida
por uma doença causada por
fungos, tendo como única solução a retirada dela do local.
Já em relação aos itens danificados, a pasta informou
que, em breve, serão realizadas manutenções no espaço.
A mesma Secretaria da
Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente também
divulgou o laudo técnico, na
íntegra:
“A mangueira localizada
na Praça das Mangueiras, no
bairro Nova Cerquilho, foi
suprimida devido estar com
estado fitossanitário comprometido por ataque de um
fungo (Ceratocystis fimbriata).

A causa da morte é decorrente da doença ‘seca da
mangueira’ e o sintoma típico
é a seca progressiva da planta, que pode derivar a morte
ascendente ou descendente,
dependendo do nível da infecção que acomete tanto a
copa quanto as raízes da árvore.
Quando detectado este
fungo em um exemplar arbóreo, a planta deve ser retirada e o solo tratado, não sendo recomendado o plantio
de outra espécie por alguns
anos, pois o fungo pode estar
ativo no local.
Considerando o risco que
a árvore apresentava por seu
estado fitossanitário e devido

não haver medidas de controle para a cura deste fungo,
ficou deferido o corte como
medida preventiva. Vale destacar, ainda, que a árvore foi
avaliada em conjunto com a
Defesa Civil do município.
Ademais, informamos que a
secretaria preza por todas as
árvores do município, sendo
totalmente contra o corte de
árvores sem embasamento
técnico”.
A Prefeitura de Cerquilho
reforça que toda árvore suprimida é analisada minuciosamente por uma equipe técnica e multidisciplinar, onde
não havendo outras medidas
fica deferida a supressão (retirada).
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Tietê é destaque em Saúde, Educação e Segurança
O Programa Parcerias Municipais, de responsabilidade da Secretaria de Estado, recentemente firmou parceria com a Prefeitura da cidade
O Programa Parcerias Municipais (PPM), do Governo do
Estado, apontou Tietê com
alto índice de qualidade nas
áreas da Segurança Pública,
Educação e Saúde.
De responsabilidade de
gestão da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional,
o PPM recentemente firmou
parceria com a Prefeitura de
Tietê e mais outros 600 municípios paulistas, com o intuito
de traçar metas e ações prioritárias para o desenvolvimento
das cidades.
Segundo divulgado, o Poder Executivo recebeu destaque na área da Segurança Pública. Conforme a Secretaria
de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP), houve uma queda significativa de
roubos e furtos no município.
Em 2010, por exemplo, foram

registrados 550 roubos e furtos e, em 2020, o número caiu
para 233.
Na área da Educação, houve
melhoria no aprendizado dos
estudantes do ensino público
municipal. De acordo com as
estatísticas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa
(INEP) “Anísio Teixeira” e do
Ministério da Educação (MEC),
houve um crescimento de 0,7
pontos percentuais da taxa de
aprovação. A nota média dos
alunos no Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica
(Saeb) registrou crescimento
de 1,6 pontos.
Na Saúde, a cidade de Tietê apresentou redução na taxa
de óbitos prematuros (30 a 69
anos) por doenças crônicas
não-transmissíveis (DCNT). O
programa Parcerias Municipais também mensurou que

Drone Adriano Bocão

Município teve uma semana de boas notícias

houve variação de -10,9% na
taxa de óbitos por DCNT entre
2009 e 2019.
RANKING ESTADUAL Em Tietê, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social comemorou a
notícia da divulgação do Índice
de Gestão Descentralizada dos
Municípios (IGD-M), que classificou Tietê como a 27ª cidade
do Estado que melhor utiliza
as ações sociais concedidas
pelo Governo Federal.
O IGD-M é o índice que
mede a qualidade da gestão
do Cadastro Único para Programas Sociais. O Ministério
da Cidadania, por exemplo,
utiliza este índice como base
para determinar o repasse de
recursos aos municípios para
realização da gestão social.
Este índice é composto por
fatores relativos ao cadastra-

mento da população, adesão
ao Sistema Único de Assistência Social (Suas), execução de
recursos do Fundo Municipal
de Assistência Social e aprovação das contas do Fundo Municipal pelo Conselho Municipal
de Assistência Social.
SUCEN - A Secretaria Municipal de Saúde e Medicina
Preventiva, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica e do Centro de
Controle de Vetores, recebeu
a equipe da Superintendência
de Controle de Endemias (Sucen) de Sorocaba, a qual exerce
o controle de endemias, bem
como o controle de vetores
biológicos e hospedeiros intermediários. Na ocasião, houve
ações em pontos estratégicos
do município, juntamente da
equipe municipal, no combate
à Dengue.

FALECIMENTOS
EULOGIA MAIDANA
Faleceu em Tietê, em 19 de maio, Eulogia Maidana, aos 67
anos. Falecida deixou os filhos Arnaldo, Carlos Alberto, Elizabeth, Joana e Lucia, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden de Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA ELISA COELHO DE MELLO SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 21 de maio, Maria Elisa Coelho de
Mello Silva, aos 49 anos. Falecida era casada com José Geraldo
Oliveira da Silva e deixou os filhos Bruna e Mateus, além dos
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado
em jazigo da família.

da e deixou os filhos Edson, Ivete, José Luís, Márcia, Márcio e
Odete, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultada
em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

ADMILSON FONSECA
Faleceu em Piracicaba, em 21 de maio, Admilson Fonseca,
aos 48 anos. Falecido era casado com Viviane Ap. Henrique
Fonseca e deixou os filhos Gabrieli e Vinícius.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado
em jazigo da família.
MARIA JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA PONTES
Faleceu em Tietê, em 23 de maio, Maria José Machado de
Oliveira Pontes, aos 88 anos. Falecida era casada com Gustavo
Alves Pontes e deixou os filhos Claudete, Luiz Gustavo e Marcelo, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Paf Baccili e, após recomendação,
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado
em jazigo da família.
IZABEL FRANCISCA RODRIGUES
Faleceu em Tietê, em 24 de maio, Izabel Francisca Rodrigues, aos 94 anos. Falecida era viúva de Joaquim R. de Almei-

FALECIMENTOS
ELSA FORNAZIERO REGONHA
Faleceu em Tietê, em 18 de maio, Elsa Fornaziero Regonha,
aos 72 anos. Falecida deixou os filhos Adriano e Amauri Júnior,
além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Grupo de Paula e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
ANIZIO PERES
Faleceu em Sorocaba, em 20 de maio, Anizio Peres, aos 75
anos. Falecido era viúvo de Maria Isabel Branco Peres e deixou os
filhos Adriana, Anísio e Alexandre, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Grupo de Paula e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sendo sepultado em jazigo da família.
SIMONE LEAL DE SANTANA
Faleceu em Sorocaba, em 21 de maio, Simone Leal de Santana, aos 54 anos. Falecida tinha uma união estável com Gildasio
Pereira e deixou os filhos André Luiz, Fernando Matheus e Flávia
Monique, além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque de Cerquilho, sendo sepultada em jazigo da família.
GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 21 de maio, Geralda Pereira de
Oliveira, aos 67 anos. Falecida era casada com Hélio Biapino de
Oliveira e deixou os filhos Carlos André, Celso e Luiz Carlos,
além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque de Cerquilho, sendo sepultada em jazigo da família.
THIAGO JOSÉ PANTOJO
Faleceu em Piracicaba, em 22 de maio, Thiago José Pantojo,
aos 36 anos. Falecido era casado com Kátia Regina Viegas Pantojo e deixou o filho Waldir, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Cerquilho e,
após recomendação dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA JOSÉ LOPES
Faleceu em Sorocaba, em 23 de maio, Maria José Lopes, aos
49 anos. Falecida era divorciada de Luiz Carlos Batista e deixou
as filhas Francielly e Gricielly, além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Parque de Cerquilho, sendo sepultada em jazigo da família.
FERNANDO BARBOSA LOPES
Faleceu em Botucatu, em 22 de maio, Fernando Barbosa Lopes, aos 76 anos. Falecido era viúvo de Vera Lúcia Fonseca Lopes
e deixou os filhos Cristian, Evelin (in memoriam), Michele e Francis, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Pereiras e, após
recomendação dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras,

sendo sepultado em jazigo da família.
RICARDO GUILHERME DENARDI
Faleceu em Cerquilho, em 24 de maio, Ricardo Guilherme
Denardi, aos 53 anos. Falecido era casado com Joice Ketilim de
Souza e deixou os filhos Aline, Felipe, Karoline, Ricardo e Talita,
além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Cerquilho e,
após recomendação dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ROQUE DE MIRANDA
Faleceu em Tatuí, em 24 de maio, Roque Miranda, aos 70
anos. Falecido era divorciado e deixou os filhos Oseias, Márcia e
Samuel, além dos demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Cristo Rei de Tatuí, sendo
sepultado em jazigo da família.
MARIA DE LOURDES SILVA FOLTRAN
Faleceu em Sorocaba, em 24 de maio, Maria de Lourdes Silva
Foltran, aos 72 anos. Falecida era casada com Geraldo Francisco
Foltran e deixou os filhos Andreia, Fernando, Marcos e Renata,
além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Grupo de Paula e, após recomendação
dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultada em
jazigo da família.
MARIA CATHARINA DAL COLETTO CAPELINI
Faleceu em Tietê, em 24 de maio, Maria Catharina Dal Coletto
Capelini, aos 90 anos. Falecida era viúva de Valter Capelini e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultada em jazigo da família.
DEIA DOS SANTOS OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 25 de maio, Deia dos Santos Oliveira, aos 74 anos. Falecida era viúva de José Pedro de Oliveira e
deixou os filhos Adriana, Ariane, Cristian, Gisele e Mirtes, além
dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque de Cerquilho e, após
recomendação dirigiu-se ao Cemitério Parque de Cerquilho, sendo sepultada em jazido da família.
ADÃO MARTINS MENDES
Faleceu em Botucatu, em 25 de maio, Adão Martins Mendes,
aos 79 anos. Falecido era casado com Maria Benedita de Amorim
Santos Mendes e deixou a filha Neiza, além dos demais familiares. Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Cerquilho,
sendo sepultado em jazigo da família.
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA
Faleceu em Conchas, em 26 de maio, João Pedro de Oliveira, aos 88 anos. Falecido era casado com Aparecida Soares de
Oliveira e deixou os filhos Abigail, Daniel, Eunice, Isabel (in

memoriam), Isaias (in memoriam), Natanael, Maria Aparecida
(in memoriam), Mirian e Luiz, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Grupo de Paula e, após recomendação dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sendo
sepultado em jazigo da família.
ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA
Faleceu em São Paulo, em 26 de maio, Roberto Silva de
Oliveira, aos 58 anos. Falecido era casado com Marilene Leoncio de Oliveira e deixou os filhos Amanda e Arthur, além dos
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Grupo de Paula e, após recomendação dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sendo
sepultado em jazigo da família.
MARIA DO ROSÁRIO FATIMA LUCIANO
Faleceu em Botucatu, 27 de maio, Maria do Rosário Fatima
Luciano, aos 50 anos. Falecida era casada com José Luciano e
deixou os filhos Cristiane, Gilberto, Leandro, Lucineide, Maria
Eunice e Valéria, além dos demais familiares.
Seu corpo foi velado no Grupo de Paula e, após recomendação dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sendo
sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Telefones: (15)3282-4343

Assembleia Geral da Associação de Rotarianos de Tietê

Celular: (15)99711-3690

Pelo presente, o Conselho Diretor da Associação de Rotarianos de Tietê, no uso de suas atribuições legais, convoca
todos os seus associados a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada virtualmente pela plataforma Zoom, na terça, 29 de junho de 2021, às 20 horas, com
a finalidade de eleger e empossar o Conselho Diretor para o
ano rotário 2021/2022.
Tietê, 25 de maio de 2021
Luis Gonzaga Carniel - 1º secretário

Creci 59.273

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.

IMÓVEIS À VENDA
l Casas no Bonanza.
l Casas no Centro.
l Lotes no Clube de Campo.
l Lote em Condomínio.
l Lotes no Bonanza.
l Lotes na FAIT (vários).
l 22.000m² e 7.500m² de
galpão em Tietê.
TODOS COM PREÇOS ESPECIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária do Rotary Club de Tietê
Pelo presente, o Conselho Diretor do Rotary Club de Tietê, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os seus
associados a participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada virtualmente pela plataforma Zoom, no
na terça, 29 de junho de 2021, às 20 horas, com a finalidade
de eleger e empossar o Conselho Diretor para o ano rotário
2021/2022.
Tietê, 25 de maio de 2021
Luis Gonzaga Carniel - 1º secretário

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Este é o Túlio,
um cão adulto. Ele
precisa de um lar
para não voltar para
as ruas. A pessoa
que bancava suas
despesas no abrigo não conseguirá
mais mantê-lo. Mais
informações
pelo
(15)99739-3002 ou
acesse
miaujude.
com.

FIQUE SABENDO

Tietê e Cerquilho divulgam oportunidades de emprego
Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura oferece
vagas de operador de máquinas, com experiência ou
curso de operação de máquinas de médio e grande porte,
disponibilidade de horas extras e serviço noturno; serviços gerais PCD; marceneiro,
com experiência em móveis
sob medida; instalador de
esquadrias; eletricista de
manutenção e mecânico de
manutenção com Ensino Médio completo, experiência e
disponibilidade para trabalhar em turnos; operador e
programador de torno CNC,
com experiência e condução
própria; torneiro mecânico;
vendedor com Ensino Médio
completo (válido para PCD);
vendedor comercial; pedreiro; soldador; mecânico para
máquinas pesadas, agrícolas
e empilhadeira; auxiliar de
mecânico; auxiliar de limpeza (masculino); área comercial, com experiência no setor
de confecção; recepcionista;

Divulgação

controle de qualidade, com
experiência no setor de confecção; costureira piloteira;
estágio em Administração
(necessário estar cursando
técnico ou superior em Administração ou Recursos Humanos); técnico de Enfermagem;
eletromecânico; e manutenção de acessórios automotivos (sexo masculino);
Os interessados devem
levar o currículo no Balcão
de Empregos, localizado na

rua Presidente Kennedy, 23,
Centro, em Tietê. O telefone de contato é o seguinte:
(15)3285-2887.
Ainda em Tietê, a Santa
Casa de Misericórdia contrata
auxiliar de farmácia (sexo feminino), com idade entre 18 e
30 anos, que esteja cursando
áreas correlatas à saúde e tenha disponibilidade de horário. Os currículos devem ser
enviados para o e-mail raulsantacasatiete@gmail.com.

Também em Tietê, a Thatimalhas contrata revisor têxtil com experiência e disponibilidade para trabalhar em
turnos. Interessados devem
enviar currículo para o e-mail
rh@thatimalhas.com.br.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
tem vagas para estágio para
estudantes de curso superior,
residentes em Cerquilho; segurança do trabalho; açougueiro/ repositor; operador de
maquinas CNC; dobrador de
chapas; soldador; auxiliar de
cozinha PCD; cozinheir chefe;
médico-veterinário; tratorista; operador retroescavadeira; fonoaudiólogo; torneiro
mecânico e fresador; técnico
de instalação; auxiliar de instalação; biomédico; assistente
contábil; assistente de Departamento Pessoal; profissional
de Departamento Fiscal; auxiliar de Farmácia; operador e
programador de torno CNC;
torneiro mecânico; expedidor;

operador têxtil; mecânico de
manutenção; eletricista de manutenção; meio oficial montador hidraúlico; marceneiro;
soldador; mecânico; vendedor
externo; ajudante de açougueiro ou açougueiro; líder e sub-líder de perecíveis (padaria e
frios); técnica de Enfermagem;
auxiliar administrativo; técnico em elétrica industrial, eletrônica e eletromecânica.
Os interessados devem encaminhar o currículo para o
e-mail cate@cerquilho.sp.gov.
br ou preencher a ficha pessoalmente na avenida Corradi Segundo, 380, no Centro.
O telefone para contato é o
(15)3284-5652.
Em Cerquilho, a Tuka Calçados contrata vendedor com
experiência. O currículo será
aceito pelo e-mail contato@
tukacalcados.com.br ou pessoalmente na loja, que fica na
rua São José, 59, no Centro.
Também em Cerquilho, a
First Idiomas tem vaga para
auxiliar de limpeza. Os inte-

ressados devem encaminhar
currículo para o WhatsApp
(15)99784-5051.
Já a Loja Cem de Cerquilho admite auxiliar de limpeza. Os interessados precisam enviar currículos para o
endereço da loja, que fica na
rua das Paineiras, 15, Centro.
Já a R&R Contabilidade
oferece oportunidade para
auxiliar de Departamento
Pessoal, com formação na
área ou em andamento, além
de conhecimento básico em
Excel. Será um diferencial conhecer o sistema Domínio.Os
interessados devem enviar
e-mail para curriculo.rr@fasternet.com.br.
A Mommy Bolos tem vagas disponíveis para auxiliar
de cozinha e balconista, com
mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar aos
fins de semana e feriados.
As interessadas devem entregar currículo pessoalmente
na rua João Gaiotto, 448, no
Centro.

PROCESSO SELETIVO

A PARTIR DE JUNHO

NOTA FISCAL PAULISTA

Etecs oferecem vagas para
cursos técnicos gratuitos

Cerquilho terá CEPs por
logradouros

Incentivo de doação poderia
gerar mais recursos

As Etecs (Escolas Técnicas
Estaduais), administradas pelo
CPS (Centro Paula Souza) oferecem vagas para cursos técnicos gratuitos na região. O
processo seletivo será realizado por meio da análise do histórico do ensino médio.
Em Tietê, a Etec Dr. Nelson
Alves Vianna oferece 40 vagas
para Técnico em Química e
Técnico em Contabilidade. Em
Cerquilho, há 40 vagas para
Técnico em Recursos Humanos e 40 vagas para Técnico
em Marketing. Todas as vagas
para o período noturno.
Em Cerquilho, os cursos
disponíveis serão para o Técni-

A partir da próxima terça,
1º de junho, todas as quadras,
ruas, alamedas, vielas, avenidas e travessas do município
de Cerquilho passarão a ter
Código de Endereçamento Postal (CEP), de forma individual.
Segundo divulgado pela
agência dos Correios, a nova
codificação facilita a localização de endereços, além de
beneficiar os moradores e as
empresas que prestam serviços na cidade.
Vale destacar que os sistemas de bancos ou empresas
que já estão conectados ao
banco de dados dos Correios
serão atualizados com o CEP

O programa Nota Fiscal
Paulista permite a devolução
de parte do ICMS recolhido
pelo estabelecimento a seus
consumidores. Dessa maneira, a Secretaria da Fazenda
estabeleceu que as entidades
paulistas de assistência social
podem ser indicadas como
favorecidas pelos créditos relativos à Nota Fiscal Paulista,
mas somente nos casos onde
o contribuinte não indicar seu
CPF ou CNPJ.
Em Cerquilho, de acordo
com o vereador Vinícios Morás
(Republicanos), não é possível
calcular com exatidão os créditos retornados pela Nota Fis-

co em Recursos Humanos e o
Técnico em Marketing, ambos
no período noturno
As inscrições devem ser
feitas até quarta, 2 de junho,
às 15 horas, pelo site vestibulinhoetec.com.br. No endereço
eletrônico, o candidato encontrará um vídeo explicativo com
o passo a passo de como efetuar a inscrição, bem como o
calendário contendo as datas
de todo o processo seletivo e
manual do candidato
O início das aulas está
previsto para 21 de julho, de
forma remota ou híbrida, com
aulas remotas e presenciais,
conforme divulgado.

por logradouro automaticamente. Para consultar os novos CEPs cadastrados, basta
acessar o site buscacep.correios.com.br.
O jornal Nossa Folha listou
dez dos novos CEPs da cidade:
rua Cunha Bueno (18523-212);
rua São José (18526-020); rua
João Audi (18520-101); rua
Doutor Campos (18520-103);
rua Doutor Soares Hungria
(18520-111); rua Da Fazendinha (18520-129); rua Antônio
Costa Magueta, (18526–052);
Avenida Corradi II (18520–
027); Avenida Washington Luís
(18520-039); e Praça Presidente Kennedy (18520-045).

cal Paulista, pois é um número
variável, considerando cada
setor da Economia. Entretanto, com os dados da Fazenda,
em 2020 no município, foram
arrecadados cerca de R$90 milhões em ICMS. Sendo assim,
cerca de R$144 mil poderiam
ser doados para entidades,
como a Santa Casa, Casa da
Criança e do Adolescente, Lar
Pietá, entre outras instituições
sociais e filantrópicas.
Vale lembrar que o consumidor não paga nada a mais
por isso. Basta apenas depositar seu cupom fiscal nas urnas, instaladas, em sua grande
maioria, nos supermercados.

6 Sexta-feira, 28 de maio de 2021

Nossa Folha . 62 anos

HANDEBOL

O esporte mudou a saúde da atleta Ana Beatriz
Na época, a ponta-esquerda da categoria Infantil tinha muitos problemas, como: colesterol, triglicérides e gordura no fígado
Ana Beatriz Mendes Pizzol
é a trigésima sétima entrevistada do jornal Nossa Folha
na série especial dedicada aos
atletas do handebol, comandados pelos treinadores Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado.
Conhecida por Ana Bia,
esta tieteense é nascida, em
11 de maio de 2007, tendo
como pais Francielle da Silva
Mendes de Souza e Gabriel Alves Pizzol e, como irmão, Pedro Henrique
Estuda na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb)
“Professora Lyria de Toledo
Pasquali”, no bairro Cohab e,
no handebol, é ponta-esquerda da categoria Infantil.
Entre os títulos conquistados pela atleta tieteense está
o de vice-campeã da Liga de
Handebol do Estado de São
Paulo (Lhesp), pela categoria Mirim Feminino, da Série
Ouro, em 2019.

Arquivo pessoal

NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define
no handebol?
ANA BEATRIZ - Bom, acredito que eu seja uma boa jogadora! Sei que, ainda, tenho
muito o que aprender, porém,
tenho me esforçado sempre
para melhorar a cada dia.

NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?
ANA BEATRIZ - Com certeza para mim é a força de vontade dos dois times em ganhar
o jogo. Isso torna a partida
mais legal e muito mais desafiadora.

NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve alguma influência?
ANA BEATRIZ - Na época,
eu tinha muitos problemas de
saúde, como: colesterol, triglicérides e gordura no fígado e
o handebol foi uma saída para
tudo isso! Hoje em dia não me
vejo mais sem ele.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
ANA BEATRIZ - O que eu
mais amo é a adrenalina sentida em quadra e diante das

zer um jogo melhor.

Ana Beatriz tem 14 anos e estuda na
escola “Professora Lyria de Toledo Pasquali”
pessoas, que torcem pelo meu
time.
Por outro lado, eu odeio

quando sinto que não fiz o
bastante para ajudar e, dessa
forma, me cobro por poder fa-

NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
ANA BEATRIZ - Não tenho
palavras suficientes para expressar a importância deles.
Só posso afirmar que eles me
ajudam e já me ensinaram
tanto, o que me tornou muito
grata aos dois! Fábio e Gustavo
são a base do nosso time. Eles
acreditam muito no potencial
de cada atleta e isso é o mais
importante.

NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
ANA BEATRIZ - De conhecer pessoas, lugares e sentimentos novos, além dos meus
técnicos, que hoje são muito
mais que profissionais, são
pessoas que eu respeito e admiro demais.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas tem em relação às
competições em um cenário
pós-pandemia?
ANA BEATRIZ - Vai ser difícil voltar ao nosso ritmo de
antes, mais tenho certeza que
meu time vai dar sempre o
melhor e, com o tempo, tudo
ficará melhor que antes. De
fato, a pandemia abalou muito a todos nós. Eu sinto uma
falta imensa de ir jogar e ver
meu time completo de novo.
Espero que, em breve, tudo se
normalize.

VOLEIBOL

Jhenifer Di Santo sonha ser uma grande jogadora
O jornal Nossa Folha prossegue com a série de entrevistas com as atletas do voleibol
de Tietê, treinadas por Gera
Foltran. Por ordem de sorteio,
a quadragésima primeira entrevistada é a Jhenifer Spina Di
Santo.
Nascida em 23 de junho de
2008, em Tietê, a jogadora é
filha da Jéssica Spina Fadine e
do Edgar Caracho Fadine e tem
um irmão chamado Enrico.
Estuda na escola “Professor Eleutério José Moreira”, no
bairro Bonanza.
Como membro da categoria Iniciante da equipe de voleibol, atua em todas as posições na quadra e, ainda, não
possui títulos.
Seu ídolo é a atleta Leila do
Vôlei.
NOSSA FOLHA - Defina-se

Arquivo pessoal

como atleta em uma única
frase?
JHENIFER - Eu sou uma
atleta dedicada.
NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
JHENIFER - Comecei em
2018. Sim, influência do meu
avô João José Fadine.

NOSSA FOLHA - Qual a importância do professor Gera
Foltran?
JHENIFER - Ele é o cara que
ensina a jogar o voleibol da
melhor forma.

NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
JHENIFER - Em seu ponto
de vista, uma qualidade necessária é gostar de treinar bastante.
NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz nas quadras?
JHENIFER - Vem do dia que
eu fiz três pontos por meio

NOSSA FOLHA - Quem é o
seu maior adversário?
JHENIFER - Não tenho!

Jhenifer é filha da Jéssica e do Edgar Fadine
e tem um irmão chamado Enrico
dos saques. Fiquei muito feliz!

ATLETISMO

NOSSA FOLHA - Um mo-

NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
JHENIFER - Ter dedicação.
NOSSA FOLHA - O que tem

aprendido com a pandemia?
JHENIFER - A aproveitar
mais a vida, porque ela passa
como um sopro e, logo, chega ao fim. Além disso, esta
pandemia me mostrou que é
preciso dar valor para tudo na
vida, principalmente para a família e os amigos!
Neste momento, mais do
que tudo, a nossa vida depende do distanciamento e das
medidas de higiene. Por isso,
devemos nos preocupar mais
uns com os outros, valorizar
mais os momentos especiais,
assim como cuidar da saúde
física e mental!
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior sonho?
JHENIFER - Ser uma grande
jogadora de voleibol.

HOMENAGEM

Ecort realiza o 59º Treinão em Tietê

Palmeirenses lembram de Branco Botêga
Divulgação Ecort

No domingo, 23 de maio, a
Equipe de Corredores de Rua
de Tietê (Ecort) realizou o 59º
Treinão e contou com a participação de atletas de Tietê
e de municípios vizinhos. Na
oportunidade, também co-

mento desanimador em quadra?
JHENIFER - Quando eu treinei muito uma jogada e acabei
errando a mesma em um campeonato.

memorou o 5º ano do treinão
com direito a bolo.
Vale lembrar que, nesta
data, o percurso foi de 6,4
quilômetros e, de 12,8 quilômetros, para quem realizou
duas voltas.

A saída ocorrreu da praça
dr. Elias Garcia, em frente ao
Bradesco, no Centro, priorizando todas as medidas sanitárias.
O 60º treinão da Ecort será
realizado em 27 de junho.

Já se passaram quase dois
meses que Adelson Alessandro Botêga, carinhosamente
conhecido como Branco Botêga, partiu em razão da covid-19.
Para marcar esta data, seus
eternos amigos da Aspi Tietê, da torcida Baton Verde, do
Consulado Palmeiras de Tietê
e do Clube Unidos da Bela Vista publicam a seguinte mensagem: “Branco nos deixou, porém, o tempo não deixa apagar
a saudade gigante e a lembraça de tê-lo em nosso meio.
Todos por aqui sentem
saudades suas à frente do
nosso amado Clube Unidos da
Bela Vista, descendo o morro
com a escola de samba e deixando a marca histórica de
toda a nossa comunidade na
passarela do samba tieteense.

Branco, quantas saudades
de vê-lo organizar os encontros inesquecíveis dos Palmeirenses em Tietê. Mais saudades ainda de você nas grandes
festas, passeatas e nas tantas
glórias do Verdão, seja em nossa sede ou em qualquer canto
de Tietê. Que saudades de
você nos representar junto da
Sociedade Esportiva Palmeiras
e da imensa torcida palmeirense, do Baton Verde, Aspi Tietê,
Consulado Palmeiras de Tietê
e Clube Unidos da Bela Vista,
paixões inexplicáveis que fazia
de você um ser especial e adorado por todos.
Saiba que seu legado nunca
será esquecido e que, por meio
do nosso grupo, seguiremos o
caminho que você nos deixou,
com a mesma paixão e intensidade suas.”.

Arquivo familiar
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Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

Parece até história extremamente fantasiosa ou uma
lenda do futebol, mas aconteceu no passado. Na verdade,
escrevo de um fato que marcou a vida de um presidente.
Saudoso Trípoli Gardenal,
morador da avenida Nove de
Julho, foi considerado um dos
torcedores mais fanáticos do
América Futebol Clube e tornou-se até presidente e diretor daquela agremiação.
Passados alguns anos,
Trípoli Gardenal começou a
acompanhar o desenvolvimento do seu filho Airton
Gardenal no esporte.
Aquele menino dedicado e
cheio de vontade, sem estatura ideal para atuar como goleiro, começava a mostrar sua
vocação logo cedo no Infantil
do América. Os dias foram
passando e Airton, cada vez
mais, melhorava como goleiro. Seguiu para a categoria Junior e, diante de tantos resultados positivos, foi chamado
pelo Comercial Futebol Clube.
Acreditando no potencial
do filho, Trípoli Gardenal deixou o América e seguiu seu
filho, tornando-se também
um comercialino. Chegou até
ser presidente do Comercial
e fez seu nome na história do
esporte de Tietê.
Tanto é que, para mim, é
um orgulho imenso ter uma
foto ao lado de Trípoli Gardenal, tirada quando eu atuava
como goleiro reserva de seu
filho Airton Gardenal.

Eu, Édie Honório (à esquerda), tive o privilégio
de conviver ao lado de Trípoli Gardenal
Deixo registrada publicamente a minha admiração
eterna pelo pai e pelo filho:
Trípoli e Airton. Pessoas assim
enobrecem a história esportiva
do município.
NOTA DO COLABORADOR - Aproveito a oportunidade para recordar o tempo do
zelador do Comercial, Landin.
Quem se lembra? Pessoa simples, de coração grandioso e
de uma amizade sincera, Landin tratava os jogadores como
filhos.
Sinto saudades desta época
tão maravilhosa da minha atuação como goleiro. São muitas
histórias envolvendo este passado inesquecível!
CRAQUE DO PASSADO
- Na foto do Infantil do Comercial, onde aparece Landin,
também está o craque Liminha, tieteense nascido em 15
de junho de 1944.

João Crevelim, ou simplesmente Liminha, foi conhecido
meio-campista do Flamengo.
Chegou ao Flamengo como
contrapeso em uma negociação que envolveu o lateral Cardoso.
Atuou ao lado de um dos
grandes ídolos da história rubro-negra, Carlinhos, que era
chamado de Violino. Liminha
foi apelidado como carregador
de pianos.
Advindo de família pobre,
o habilidoso ex-jogador começou a vida como lavador
de garrafas em uma destilaria
em Tietê. Mesmo assim, teve
fôlego para sair da dificuldade e fazer história em um dos
maiores clubes do País.
Segundo
levantamento,
disputou 513 partidas pelo
Flamengo, venceu 250 vezes,
empatou em 145 ocasiões e
perdeu outras 118 partidas.

INFANTIL DO COMERCIAL FUTEBOL CLUBE - 1958
Em pé: Bico, Nelson, Ratinho, Dé, Aguinaldo, Cangirai, Beto, Trípoli Gardenal e Landin
Agachados: Xindão, Batata, Luizinho, Miguela, Liminha, Paulinho e Bazugo.
Mascote do time: Xuxinha
Além disso, Liminha marcou
29 gols, o primeiro deles já na
sua segunda partida vestindo
o Manto Sagrado. Naquela ocasião, porém, o Flamengo perdeu para o Guarani por 5 a 2.
A experiência de Liminha
como treinador não é exatamente vasta. O ex-jogador passou pelo time de Juniores do
Flamengo e acumulou alguns
títulos.
Em 2005, quando o futebol
do clube não ia bem, Liminha
aceitou o desafio de comandar
um time B na Copa Record,
torneio de profissionais, que

prevaleceu o time de Juniores
do Mais Querido do Brasil.
Campeão do torneio em
cima do Olaria, numa disputa de pênaltis, Liminha, que
comandou a equipe em sete
partidas, com quatro vitórias,
uma derrota e dois empates,
foi sondado para assumir a
equipe principal nos primeiros
jogos de 2006 até a chegada
do futuro técnico Valdir Espinosa.
Apesar de ter praticamente fechado à participação, o
fato não se concretizou e o
ex-meio-campista cedeu vaga

para Adílio.
Liminha chegou a trabalhar nas categorias de base
do Flamengo e faleceu aos 69
anos, em 1º de novembro de
2013.
PIADINHA DA SEMANA O motociclista trombou com
um pássaro e ocasionou a
queda da ave.
Preocupado, o motociclista levou-o para casa, colocou-o em uma gaiola e deu pão e
água à ave. Certo momento,
o pássaro acordou e gritou:
“Matei o motociclista e fui preso”.

27ª EDIÇÃO

INICIATIVA

Tietê e Cerquilho não
realizam o Dia do Desafio

Fundo Social do Estado encaminha 320 cestas básicas
e Coocerqui doa mais 50

Na quarta, 26 de maio, foi
realizado a 27ª edição do Dia
do Desafio, uma campanha
mundial de incentivo à prática
de atividade física que ocorre
anualmente na última quarta
do mês de maio.
Até o fechamento desta
edição na tarde de ontem, 27
de maio, a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Tietê
não havia informado ao jornal
Nossa Folha se alguma atividade teria sido realizada naquela data.
Já a Prefeitura de Jumirim
ressaltou que, no município,
houve atividades internas com
apoio da Secretaria de Educação, coordenadores e diretores

Em Cerquilho, o Fundo
Social de Solidariedade recebeu na terça, 11 de maio, 320
cestas básicas enviadas pelo
Fundo Social do Estado de São
Paulo. No mesmo dia, a Coocerqui, matriz de Cerquilho
fez a doação de mais 50 cestas
básicas.
“Apesar dos dias difíceis
que estamos vivendo nesta
pandemia da covid-19, esta
importante corrente do bem
reuniu doações de empresas
e da população em geral, num
gesto que aqueceu os nossos

das escolas municipais, que se
mobilizaram para propor atividades referentes ao Dia do
Desafio.
Em Cerquilho, a Secretaria
Municipal de Esportes, Lazer
e Juventude (Setul) informou
que, devido a pandemia da covid-19, o município não atuou
nesta edição, porque não tem
um quadro de professores no
momento. Em nota, a Setul
disse que, “para reiterar, não
teve convite oficial dando-lhes
tempo para uma programação antecipada. Ressaltamos
que Cerquilho sempre esteve
presente e teríamos algumas
alternativas, se tivéssemos
tempo hábil”.

corações e nos renovam para
seguir nesta luta diária. Nossa
gratidão a cada item doado.
Com certeza, este fará a diferença na vida da muitas famílias em situação de vulnerabilidade”, ressaltou a presidente
do Fundo Social de Cerquilho,
Melissa Sanson.
Vale lembrar que as doações serão enviadas à Assistência Social para que sejam
entregues às famílias que mais
precisam. Os interessados devem entrar em contato pelo
(15)3384-3921.

O Departamento de Assistência Social de Cerquilho
informou que, devido à reforma, o Cras está atendendo, de
forma provisória, em outro endereço.
Nas próximas semanas, a
equipe do Cras estará com o
Projeto Vivendo e Aprendendo, instalado na rua Padre Alcides Luvizotto, 96, no bairro
Nova Cerquilho.
Em Jumirim, o Fundo Social de Solidariedade também
recebeu na quarta, 19 de maio,
120 cestas básicas do Fundo

Estadual de Solidariedade do
Estado de São Paulo.
A retirada da doação, em
São Paulo, contou com o apoio
da Orange Toys, que cedeu um
caminhão baú, um motorista e
um ajudante.
As cestas foram repassadas para o Centro de Referência da Assistência Social (Cras)
de Jumirim, que será responsável pela distribuição das
cestas entre as famílias que
atendem os critérios sociais de
vulnerabilidade ou fragilidades pontuais.

INVERNO SOLIDÁRIO

Tietê e região arrecadam
agasalhos e cobertores
Os municípios de Tietê,
Cerquilho e Jumirim realizam
a Campanha do Agasalho deste ano de 2021 para arrecadar
agasalhos, cobertores e outros itens de inverno que serão distribuídos a quem mais
precisa nos dias mais frios do
ano.
Em Tietê, o Fundo Social
de Solidariedade promove
a campanha “Seja solidário
neste Inverno”. Iniciativa social teve início ontem, 27 de
maio, e se estenderá até 29 de
junho.
Vale lembrar quais são os
pontos de coleta espalhados
em toda a cidade, sendo eles:
Prefeitura de Tietê, Fundo Social de Solidariedade, Coocerqui, Supermercado Pizzol, Rio
Max Atacado, Center Pet Silveira, Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, Muvin Esportes e
Bramsys.
Além disso, o Cancian
Refeições Coletivas lançou a
Campanha do Agasalho em
prol do projeto Prover - Com-

promisso com a Dignidade
Humana, que visa atender as
necessidades básicas de moradores de rua.
As doações serão recebidas na cozinha industrial do
grupo Cancian, localizada na
rua Vila Nova, 1569, no bairro
São Pedro, em Tietê, até 31 de
junho.
Em Jumirim, o Fundo Social de Solidariedade também
promove a Campanha do Agasalho com o tema “Doar um
cobertor é doar amor”.
No município vizinho, o
ponto de coleta é o Cras Jumirim, que fica instalado na rua
Manoel Novaes, 526, Centro.
Neste ano, devido a covid-19,
haverá coleta domiciliar, que
deve ser solicitada via WhatsApp, através do telefone
(15)98127-6494.
Já o Fundo Social de Solidariedade de Cerquilho até o
fechamento desta edição não
havia informado detalhes da
campanha ao jornal Nossa
Folha.

ASSINE E ANUNCIE

Nossa Folha
(15)3282-5133
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FIM DE SEMANA EM CASA
COMBINA COM VINHO
A Vino di Vita tem as melhores opções
e podemos levar até você.
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito à taxa).
Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641

Vino di Vita - 15 anos com o melhor sabor para sua vida.

PRORROGAÇÃO

Fase de transição do Plano São Paulo é estendida
A expectativa era que, a partir de 1º de junho, o governador autorizasse o funcionamento de estabelecimentos comerciais até as 22 horas
Na quarta, 26 de maio, o
governador João Doria (PSDB)
anunciou que a fase de transição do Plano São Paulo será
prorrogada até 14 de junho.
A expectativa era que, a
partir de 1º de junho, o governador autorizasse o funcionamento de estabelecimentos
comerciais até as 22 horas
com ocupação máxima de até
60%. Entretanto, com o avanço
dos casos em todo o Estado o
governo recuou e prorrogou a
fase de transição.
Portanto, a regra continua
a mesma para os estabelecimentos comerciais, galerias,
shoppings, restaurantes, salões de beleza, academias e
espaços culturais, que podem
funcionar das 6 horas às 21
horas com 40% da lotação máxima.
VACINÔMETRO - Confor-

me vão chegando novas doses
das vacinas contra a covid-19,
Tietê, Cerquilho, Laranjal Paulista e Jumirim seguem avançando na imunização da população.
Em Tietê, até ontem, 27 de
maio, somando todo o público-alvo da vacinação, 13.287 doses já tinham sido aplicadas;
em Cerquilho, eram 14.593;
em Laranjal Paulista, 10.106; e
em Jumirim, 970. Estes dados
foram publicados na página
do Vacinômetro do Governo
Estadual. Importante ressaltar,
ainda, que os números relacionados aos municípios paulistas podem ser acompanhados
diretamente no site vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro.
BOLETIM
EPIDEMIOLÓGICO - Novos números relacionados à covid-19 foram
divulgados pelas Secretarias

Divulgação

Em Tietê, até ontem, 27 de maio, somando todo o
público-alvo da vacinação, eram 13.287 doses
de Saúde de Tietê, Cerquilho,

Jumirim e Laranjal Paulista.

Até ontem, 27 de maio, Tietê registrava 2.526 casos confirmados, sendo 2.223 curados e 221 em recuperação,
além de 70 óbitos. Já na Santa
Casa eram 12 internados.
Já Cerquilho acumulava 4.532 casos confirmados,
3.720 curados e 717 em recuperação. O número de mortes
seguia em alta com 95 óbitos.
No município de Jumirim,
os casos confirmados de covid-19 somavam 399 pessoas,
tendo 327 curados, 80 pessoas
em isolamento e cinco óbitos.
Já a cidade de Laranjal Paulista registrava 4.520 casos
confirmados, com 3.978 pacientes curados, 455 em recuperação e 87 óbitos.
Em Tietê, a Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social divulgou que está no
Ginásio Municipal de Esportes

“Acácio Ferraz”, local destinado à vacinação, para coletar os
insumos doados pela população junto à Campanha Vacina
Contra a Fome.
DENGUE - Em Tietê, até 19
de maio, segundo a Vigilância Epidemiológica, eram 642
casos notificados, sendo 319
deles confirmados, 141 descartados e 182 à espera do resultado dos exames.
Em Cerquilho, a atualização do boletim mais recente
da dengue indica 342 suspeitos, 137 positivos (sendo 98
autóctones e 39 importados) e
12 pacientes aguardando exames.
Em Jumirim, segundo o último Boletim Epidemiológico,
foram registrados seis casos
de dengue, sendo todos importados, enquanto dois munícipes aguardam resultados.

VACINAÇÃO

Profissionais da Saúde devem realizar cadastramento
Em Tietê, a Secretaria de
Saúde e Medicina Preventiva,
através do Departamento de
Vigilância Epidemiológica, solicita aos profissionais de Saúde que, ainda não tomaram
nenhuma dose da vacina contra a covid-19, que realizem o
cadastramento até segunda, 7
de junho.
Para isso, são necessários
foto ou PDF do RG, CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho ou carteira do

conselho de classe. O link está
disponível no site da Prefeitura de Tietê.
De acordo com o Ministério da Saúde, o público-alvo
da campanha abrange tanto
médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos,
biomédicos,
farmacêuticos,
odontólogos, fonoaudiólogos,
psicólogos, assistentes sociais,
profissionais da educação física, médicos veterinários e seus

respectivos técnicos e auxiliares), quanto recepcionistas,
seguranças, trabalhadores da
limpeza, cozinheiros e auxiliares e motoristas de ambulâncias. Inclui-se, ainda aqueles
profissionais que atuam em
cuidados domiciliares, os cuidadores de idosos, doulas/
parteiras, bem como, funcionários do sistema funerário.
A vacina também será ofertada para acadêmicos em Saúde e estudantes da área técnica

em estágio hospitalar, atenção
básica, clínicas e laboratório.
NOVIDADE - O governador João Doria (PSDB) também
anunciou que a vacinação contra a covid-19 em profissionais
da Educação de 18 a 46 anos
e de pessoas de 55 a 59 anos
está prevista para o início de
julho.
A imunização abrangerá os
profissionais que atuam em
escolas públicas e particulares, que ainda não foram vaci-

nados. De acordo com Doria,
essa ação possibilita a volta às
aulas presenciais no segundo
semestre de 2021.
O calendário também pretende vacinar de 1º a 20 de julho, pessoas de 55 a 59 anos
e os profissionais da Educação
de 18 a 46 anos.
Assim
como
também
anunciou a vacinação contra a
covid-19 em profissionais da
Educação, de 18 a 46 anos, e
pessoas de 55 a 59 anos para

o início de julho.
A imunização vai abranger todos os profissionais que
atuam em escolas públicas e
particulares que ainda não foram vacinados. De acordo com
Doria, essa ação possibilita a
volta às aulas presenciais no
segundo semestre de 2021.
Entretanto, o plano de vacinação depende da efetividade
do envio de quantitativos de
vacina pelo Ministério da Saúde.
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Débora Pilon Bengozi,
aniversariou na sexta,
21 de maio, ao lado da
família e do namorado.
Receba os parabéns!

Adrielli Dal Pozzo
trocou idade na quinta,
27 de maio, e recebeu as
felicitações dos pais,
do marido e do filho

Elisa Paludetto
completou seu primeiro
aninho ontem, dia 27,
na companhia dos pais
Felipe e Vânia

Ligia Maria Gaiotto
Albino celebrou mais um
ano de vida na quinta, 27
de maio, junto do marido
e toda família

Lucélia Soares assoprou
velinhas na quinta,
27 de maio, ao lado do
marido Nico, da filha
Gabriela e familiares

Os filhos, a família e
os amigos enviam os
parabéns para Silvania
Rocha, que trocou de
idade ontem, 27 de maio

Ariane Giampaoli faz
aniversário nesta sexta,
28 de maio, e recebe o
carinho do marido, dos
filhos e dos familiares

Bolo de hoje, dia 28, será
para Bianca Foramiglio,
que brinda a data com
a mãe Ana, o namorado
Caco e toda a família

Deborah Gaiotto celebra
mais um ano de vida
nesta sexta, dia 28, junto
do marido Roberto, dos
filhos e dos familiares

Eloir Marcelino assopra
velinhas nesta sexta,
28 de maio, e recebe as
felicitações dos filhos,
da família e dos amigos

Ivani Arruda Burani
aniversaria nesta sexta,
28 de maio, ao lado do
filho Gabriel e familiares.
Seguem as felicitações!

João Paulo Pagotto
Abrantes, filho da
saudosa Mara e do Paulo
Abrantes, muda de idade
nesta sexta, 28 de maio

Marcelo Abud rasga a
folhinha nesta sexta,
28 de maio, junto da
esposa Silvia, do filho
Breno e da família

Maria Clara Nunes Sacon,
filha da Amanda e do
Ricardo, completa oito
aninhos nesta sexta,
28 de maio

Nilza Maria Campos faz
aniversário nesta sexta,
28 de maio, e recebe o
carinho dos familiares
e dos amigos

Rafael Páscoli Tavares
celebra mais um ano de
vida hoje, 28 de maio, ao
lado da esposa Isadora
Grigolon e da família

Silvana Ferreira
assopra velinhas nesta
sexta, 28 de maio, na
companhia das filhas
e dos familiares

Palmira Casagrande
Santoro recebe beijos
e abraços pelo seu dia
especial nesta sexta,
28 de maio

10 Sexta-feira, 28 de maio de 2021

Nossa Folha . 62 anos

ANIVERSARIANTES

Adriana Volpato festeja
nova idade no sábado,
29 de maio, junto do
marido Ludmar, do filho
Théo e dos familiares

Ana Carolina Pandolfo
rasga folhinha no sábado,
dia 29, na companhia do
marido Eder, dos filhos e
de toda a família

Carlos José Marcieri
recebe os parabéns dos
pais Mingo e Inez, da
irmã Viviane e família
neste sábado, 29 de maio

Fábio Cláudio rasga
folhinha no sábado, 29
de maio, e brinda junto
da esposa Andrea, das
filhas e dos familiares

Felipe Augusto vai
trocar de idade neste
sábado, 29 de maio, na
companhia da esposa
Andrea e da filha

Gerson Dorini festeja
aniversário no sábado,
29 de maio, e recebe as
felicitações de toda a
família e dos amigos

Julia Brandolise Bertola,
filha de Sandra e Sidnei,
completa 17 anos
neste sábado, dia 29,
ao lado da família

Júlia Ferrari Soldera faz
aniversário no sábado,
29 de maio, ao lado dos
pais Giselle e Pedro, dos
avós e dos familiares

Luiza Brunherotto
Zamuner completa 14
anos no sábado, dia 29,
e recebe o carinho dos
pais Tatiane e Alcídio

Marlete Pasquotto
ganha os parabéns do
marido Antonio, dos
filhos e da família neste
sábado, 29 de maio

O marido Fernando e
os filhos Sarah, André
e Octavio parabenizam
Olga Vieira pela nova
idade no sábado, dia 29

Paulo Henrique,
filho de Elisa e João
Guilherme e irmão do
Rafael, faz sete anos
neste sábado, dia 29

Renata Masson
assopra velinhas neste
sábado, 29 de maio, na
companhia dos pais e
de toda a família

Bolo de sábado, 29, será
para Tiago de Castro,
que festeja a nova idade
com a esposa Daiani e os
filhos Helena e Giovane

Wellington Pizzol,
aniversaria amanhã,
dia 29, brinda a data
especial com a esposa
Tabata e os pais

A esposa Cida e as
filhas Alinne, Arianne e
Adrianne parabenizam
Adalberto Moniz neste
domingo, 30 de maio

Cesar Soldera celebra
mais um ano de vida no
domingo, 30 de maio,
junto da mãe Iracema
e dos irmãos

Diego Mantovani
troca de idade neste
domingo, 30 de maio, na
companhia da namorada
Vanessa Gaiotto

Evandra Zaia aniversaria
no domingo, 30 de maio,
e festeja a data com o
marido Robisom, o filho
Ricieri e familiares

Fernanda Schincariol
assopra velinhas neste
domingo, dia 30, ao lado
do marido, dos filhos,
dos pais e da família

José Roberto Marcon
Botêga receberá os
parabéns dos familiares
e dos amigos neste
domingo, 30 de maio

Márcia Martins Forlevize
rasga folhinha neste
domingo, 30 de maio,
junto dos familiares.
Seguem as felicitações!

Maria Elisa Modanez
vai aniversariar neste
domingo, 30 de maio, na
companhia do marido,
dos filhos e da família

Natália Ajar Val celebra
mais um ano de vida no
domingo, 30 de maio,
com o marido Eric, a filha
Alice e a mãe Ana Maria

A esposa Nilza, os filhos,
os familiares e os amigos
enviam os parabéns
para Reis Coimbra neste
domingo, 30 de maio

Roberta Balestra
receberá os parabéns
da filha Gabriela, dos
familiares e dos amigos
no domingo, 30 de maio

Samanta Almeida
completa mais um ano
de vida neste domingo,
30 de maio, ao lado do
marido Laudecir

Tiago Angeli de Lima faz
11 anos no domingo,
dia 30, na companhia
dos pais Cíntia e Fábio,
da irmã Letícia e família

Zinho Bellucci assopra
velinhas neste domingo,
dia 30, junto da esposa
Babi e dos filhos Pedro
Antonio e João Paulo

Os pais Poggi e Cecy, a
irmã Bárbara e família
felicitam Alexandre
Poggi pela data especial
na segunda, 31 de maio

Carolina Carcinoni rasga
folhinha na segunda,
31 de maio, ao lado do
marido Thiago e dos
filhos Rafaella e Augusto

Denise Almeida faz
aniversário na segunda,
dia 31, junto do marido
Benedito e dos filhos
Jonas, João e Juliany

Fábio Fré Nicolosi muda
de idade na segunda,
31 de maio, e recebe o
carinho da namorada
Domênica e família

Flávio Thomé fica mais
velho na segunda, 31
na companhia dos pais
Marisa e Moacir, dos
irmãos e da sobrinha

Gabriel Ramos vira o
calendário na segunda,
dia 31, e festeja a data
com os pais Genésio e
Elizane e familiares

Graziella Paes Consorte
aniversaria na segunda,
dia 31, ao lado do marido
Alexandre e das filhas
Maria Clara e Cecília

Maria Ivanete Grando
Melaré receberá flores e
telefonemas por mais um
ano de vida na segunda,
31 de maio

A mãe Edimara, a irmã
Tarsila e familiares
parabenizam Matheus
Vinicius Gomes Pereira
na segunda, 31 de maio

Sheilla Miranda
troca de idade na
segunda, 31 de maio, na
companhia do marido
Danilo e familiares

Carla Figueiredo
celebra mais um ano de
vida na próxima terça,
dia 1º, com o marido
Braúlio e a filha Bruna

Bolo da terça, dia 1º,
será para Claudia Arcuri
Demartini, que festeja
a data com o filho Felipe
e toda a família

Isabelli Stefani Xavier
comemora aniversário
na terça, 1º de junho,
junto dos pais Flávia e
Lelo e familiares
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Juliano Fidelis brinda
mais um ano de vida
na terça, 1º de junho,
ao lado da namorada
Carolina e da família

Os pais Paula e André e
familiares parabenizam
Lucca Pietrobom pelo
aniversário na próxima
terça, 1º de junho

Lucilene Rodrigues
assopra velinhas com
os filhos Paulo, Tiago
e Marcos, os netos e
família na terça, dia 1º

Marco Antonio Pereira
(Pelé), funcionário
público de Cerquilho,
muda de idade na terça,
1º de junho

Professora Rose
Fernandes vai receber
os cumprimentos dos
familiares e amigos na
próxima terça, dia 1º

Sílvio Faria aniversaria
na terça, dia 1º, junto da
esposa Lucila, do filho
Alessandro, das netas,
da nora e da família

Tatiana Camargo vira
o calendário na terça,
1º de junho, ao lado do
marido Alemão, da filha
e dos familiares

Alessandro Bertolla
rasga folhinha na
quarta, 2 de junho, na
companhia da família.
Receba os parabéns!

O marido Oraides e a
filha Marina enviam as
felicitações para Aline
Campos na quarta,
2 de junho

Andreia Serafim Menegati
vai apagar velinhas na
quarta, dia 2, junto do
marido Jeferson, da filha
Victoria e familiares

Cidinha Camilo Arruda
comemora mais um ano
de vida na quarta, dia 2.
O amigo Tano Almeida
envia os cumprimentos!

O marido Warley e
familiares parabenizam
Claudia Piasentim pela
nova idade na próxima
quarta, 2 de junho

Bolo da quarta, 2 de
junho, será para Flavia
Bertola, que brinda a
data com o filho Gabriel
e os familiares

Guilherme Paladini
aniversaria na quarta, 2
de junho, na companhia
dos pais, dos avós, dos
tios e dos primos

Luciane Marques
brinda nova idade na
quarta, 2 de junho, na
companhia do filho
e dos familiares

Luiz Eduardo Rodrigues
de Moraes (Dudu), filho
do casal Marisa e Plínio,
recebe os parabéns na
quarta, 2 de junho

Mário Fernando
Luvizotto fica mais velho
na quarta, 2, ao lado dos
pais Roberta e Célio e da
irmã Maria Fernanda

Miguel Benedito David
aniversaria na quarta,
dia 2, junto da esposa
Nide, das filhas, dos
netos e dos genros

Rafaella Teixeira Coelho
completa mais um ano
na quarta, 2 de junho,
na companhia dos pais
Diego e Maria

A mãe Maria Luiza,
o irmão Zezinho e
familiares felicitam
Renata Pereira Leite na
quarta, 2 de junho

Roberta Morandin
brinda nova idade na
quarta, 2 de junho, junto
da filha Ana Clara e do
namorado Barrela

Samanta Grecchi Tashiro
recebe os cumprimentos
do marido Eric e dos
filhos Enzo, Lucca, Theo
e Dan na quarta, dia 2

O bolo da quarta, 2
de junho, será para
Silvia Maria Brandolise
receberá os parabéns e o
carinho dos familiares

Viviane Pardini Saconi
aniversaria na quarta,
dia 2, ao lado do marido
Fernando e dos filhos
Victor, Fernanda e Bia

Ana Paula Meneguel vira
o calendário na quinta, 3
de junho, e brinda com
o marido José Lima e os
filhos João Pedro e Ana

Ana Paula Carniel recebe
os cumprimentos da
família e dos amigos
na próxima quinta,
3 de junho

Carolina Cruz brinda
nova idade na próxima
quinta, 3 de junho, com
o marido Fernando, a
filha Letícia e familiares

Celina Bergamim
comemora aniversário
na quinta, 3 de junho, ao
lado do marido Odival,
dos filhos e da família

Denize Gaiotto vai
assoprar velinhas na
quinta, 3 de junho, na
companhia da família.
Receba as felicitações!

Brinde da quinta,
dia 3, será para Giovana
Matsunaga, que festeja
com o marido Ricardo e
a filha Maria Eduarda

José Luiz Gregório
celebra mais um ano de
vida na quinta, dia 3,
com a esposa Lucinda, a
filha Taís e familiares

Luzia Pizzol aniversaria
na quinta, dia 3, junto do
marido Angelo, das filhas
Larissa e Laura, dos
netos e dos genros

Marcos de Camargo
assopra velinhas na
quinta, 3, com a esposa
Edilene, os filhos Mari,
Rafael e Lucas e a neta

O marido Milton e os
filhos Victor e Renato
parabenizam Sula Della
Terra Módolo pela nova
idade na quinta, dia 3

A esposa Elsa, os
filhos e os familiares
parabenizam Valeriano
Pizol na próxima quinta,
3 de junho

Vitor Rossiti recebe os
parabéns na quinta, 3 de
junho, dos pais Zezinho
e Christiane, do irmão
Ivan e da família
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Carlos e
Luiza

Berico e
Berna

Vera e
Pico

Josieli e
Renato

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Carlos Moreira de Assis e Maria
Luiza Sbompato de Campos Assis festejarão
33 anos de amor e lealdade nesta sexta, 28 de
maio, ao lado dos filhos Cesar Augusto, Júlio
Cesar e Alexsandro. O Nossa Folha parabeniza
o casal pelas Bodas de Quartzo Fumê!

Em Tietê, Carlos Nascimento (Berico) e Berna
Cancian celebrarão 33 anos de matrimônio nesta sexta, 28 de maio, junto da filha Bia, do neto
Lorenzo e familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Quartzo Fumê!

Em Cerquilho, Vera Lúcia Bertola Lazarin e
Carlos Antonio Lazarin (Pico) comemorarão 40
anos de casados nesta sexta, 28 de maio, na
companhia dos filhos Fernanda e Luiz Henrique
e familiares. Recebam do Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Rubi!

Em Tietê, Josieli Joana Santos e Vitor Renato
Roese brindarão 10 anos de união nesta sexta,
28 de maio, com o filho Vitor e a família.
Os amigos do jornal Nossa Folha enviam os
parabéns ao casal pela comemoração das Bodas
de Esmeralda!

Bete e
Roberto

Manoel e
Márcia

Mingo e
Antonia

Fátima e
Geraldo

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Bete Delfino Cattai e Roberto Carlos Cattai festejarão 32 anos de amor e
lealdade neste sábado, 29 de maio, ao lado das
filhas Flávia e Jéssica e família.
O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Rodolita!

Em Tietê, Manoel Teixeira dos Santos e Márcia Gomes dos Santos celebrarão 22 anos de
matrimônio neste sábado, 29 de maio, junto
dos filhos Larissa, Beatriz e Emanuel e familiares. Seguem do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Turmalina Bicolor!

Em Tietê, Elias Domingos Paludeto (Mingo) e
Antonia Paludeto comemorarão 27 anos de casados amanhã, 29 de maio, na companhia dos
filhos Sérgio, Silmara, Suelen, Samanta, Marcelo
e Marcos. Recebam do Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Crisoprásio!

Em Cerquilho, José Geraldo Antunes e Fátima Serafim Antunes brindarão 40 anos de
união neste domingo, 30 de maio, com os filhos
Luís Fernando e Sabrina, a neta Laura e familiares. O Nossa Folha envia os parabéns ao casal
pelas Bodas de Rubi!

Regina e Carlos

Thiago e Viviane

Afonso e Ana

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Regina Russo Bom e Carlos Humberto Bom festejarão 34 anos de amor e lealdade neste domingo, 30 de maio,
ao lado dos filhos Luiz Antonio e Giovana, da neta Agatha e família. O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de
Espodumênio!

Em Cerquilho, Thiago Schuindt Falqueiro e Viviane Pires Nunes Falqueiro celebrarão 12 anos de matrimônio neste domingo,
30 de maio, junto das filhas Helena e Laura.
Seguem do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas
de Opala!

Em Tietê, Afonso Melaré e Ana Flora Melaré comemorarão 52
anos de casados neste domingo, 31 de maio, na companhia dos
filhos Antonio Carlos e Marcos e familiares.
Recebam do jornal Nossa Folha as felicitações pelas Bodas
de Alexandrita!

Maria
e Luiz

Carniel e
Regina

Cacilda
e Elio

Paula e
Plínio

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Maria Helena Botini Subitoni e Luiz Américo Subitoni festejarão 52 anos
de amor e lealdade na segunda, 31 de maio, ao
lado das filhas Mirian e Flavia e família. O jornal
Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de
Alexandrita!

Em Tietê, José Antonio Carniel e Regina
Mella Carniel celebrarão 41 anos de matrimônio na segunda, 31 de maio, junto dos filhos
Fernanda e Felipe, da nora Catarina e do genro
Murilo. Seguem do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Labradorita!

Em Cerquilho, Maria Cacilda Ferrari Subitoni e Elio Subitoni comemorarão 37 anos de casados na terça, 1º de junho, na companhia das
filhas Jessica e Larissa, dos genros Thiago e Rodrigo e da netas netas Olívia e Yasmin. Recebam
as felicitações pelas Bodas de Heliodoro!

Em Cerquilho, Paula Biagioni Grecchi Giacomazzi e Plínio Giacomazzi Junior brindarão
quatro anos de união no feriado da quinta, 3 de
junho, com a família. O jornal Nossa Folha envia os parabéns ao casal pelas Bodas de Cristal
de Rocha!
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N. SRA. DE FÁTIMA - (15)3282-6336
BIOGRAFIA

Conheça quem foi Euclydes Camargo Madeira
Seu primeiro emprego se deu, aos 13 anos, na Farmácia Central, de propriedade de Boanerges Alves de Lima
Euclydes Camargo Madeira, filho do professor Francisco de Assis Madeira e da dona
de casa Franklina Carolina de
Camargo Madeira, nasceu em
26 de abril de 1907, em Tietê.
Foi um farmacêutico, político,
professor e escritor de grande
fama.
Esportista nato, antes de
ser craque do Comercial Futebol Clube, seu primeiro time
Infanto-juvenil foi o Guarani
Futebol Clube. Este tieteense
também foi escoteiro e guarda
e, dessa época, há duas lembranças que Euclydes gostava
de recordar: ser guarda no cinema, o que lhe permitia assistir gratuitamente aos filmes, e
uma viagem até Laranjal Paulista, marchando a pé pela estrada poeirenta.
Seu primeiro emprego se
deu, aos 13 anos, na Farmácia
Central, de Boanerges Alves
de Lima. Nesta mesma época,
compôs a primeira poesia: “A
pétala de rosa”.
Passado um tempo, aos 17
anos, foi para São Paulo para

trabalhar em casas comerciais
e, através de Concurso Público, ingressou no antigo Banco
Central do Estado de São Paulo.
Em 1928, Euclydes Camargo Madeira ingressou na Escola
de Farmácia e de Odontologia
de Itapetininga, diplomando-se no ano de 1930.
Na Revolução Constitucionalista de Nove de Julho de
1932, apresentou-se como voluntário. Designado para o 6º
Batalhão de Caçadores, lutou
na frente sul no município de
Buri, na célebre batalha travada nas cercanias daquela cidade, em 15 de agosto do ano de
1932.
Vale lembrar que Euclydes
Camargo Madeira foi proprietário da Fazenda São Roque,
em Maristela. Em 1974, vendeu a propriedade e comprou
a Fazenda Tietê, em Poxoréu,
no Estado do Mato Grosso.
Também foi proprietário da
Farmácia São Benedito na sua
terra natal.
Lecionou Biologia na Esco-
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Euclydes Camargo Madeira partiu, aos 92 anos,
em 22 de abril do ano de 2000
la Normal de Tietê e tornou-se
vereador pela Câmara de Tietê
na Legislatura de 1964 a 1968.

Por votação unânime, recebeu
a primeira Medalha de Pirapora de Curuçá e o Diploma de

Gratidão da Cidade de Tietê,
prêmios instituídos pelo Poder
Legislativo em 25 de maio de
1981.
Foi, ainda, agraciado com o
Diploma da Medalha da Constituição, Diploma da Sociedade
Brasileira de Heráldica e Medalha Dom Pedro I, o Proclamador.
Sempre colaborou com
os jornais locais e de outras
cidades com poesias, crônicas e contos, tendo, inclusive,
muitos artigos publicados, na
época, pelo jornal O Estado de
São Paulo.
Entre as obras publicadas
estão: Pedras do meu garimpo
(poesia); Um Teatro por acaso
(romance); Numa noite de São
João (poema); Excertos de uma
epopéia (opúsculo); O Professor de Urussanga (depoimento); Tietê - terra dos apelidos
e contos selecionados (a história, vida e os apelidos);Na terra
de Cornélio Pires (a história,
os imigrantes, os “causos” e
mais apelidos); Amores que se
encontram (homenagem e ro-

mance); e Contos, Anedotas e
Piadas.
Casado com a também
escritora e poetisa Celina de
Campos Fleury, falecida, em
25 de maio de 2002, aos 85
anos. Junto dela, teve três filhos: Ibrahim (falecido em 14
de fevereiro de 1998), Thales e
Celita.
Vale destacar que o saudoso Ibrahim (Ibá) foi casado, pela primeira vez, com
Maria Angela e deixou o filho
Ibrahim (Ibazinho). Em segundo casamento, desta vez com
Elcia Ferro, teve Ricardo, Altino, Ana Lúcia e Euclydes Neto.
Thales, casado com Maria Aparecida, tem três filhos:
Stella, Rachel e Thales Filho.
Já Celita, casada com o craque Valtinho Goldoni, possui
três filhos: Celita, Moacyr e
Valter Luiz (Kiko – falecido em
1990).
Para a tristeza da família e
dos muitos amigos, Euclydes
Camargo Madeira partiu, aos
92 anos, em 22 de abril do ano
de 2000.

ESPAÇO ABERTO

BATE-PAPO

Doutor Sebastião: o médico de todos

Perfil entrevista
Yasmin Abdala

Por Deraldo Rodrigues, escritor e poeta (in memoriam)
Arquivo familiar

Quem não teve a honra e
o prazer de conhecer o médico doutor Sebastião Vieira da
Cruz? Um profissional que,
mesmo com a idade avançada,
arrancava energia para comparecer aos Postos de Saúde e ao
Pronto Socorro e fazer o que
mais gostava: trabalhar em
prol da saúde do próximo.
Doutor Sebastião, como
era conhecido, morreu, em 11
de janeiro de 2013, ao final de
um plantão de Pronto Socorro,
como sempre imaginou. Para
a tristeza de muitos, a doença do coração encurtou-lhe a
vida.
Sexto e penúltimo filho do
sapateiro Sebastião e de dona
Norberta, ele nasceu em 21
de dezembro de 1934, no dis-

trito de Cerquilho. Estudou o
primário e o ginásio na escola
“João Toledo”, em Cerquilho, e
o científico (colegial) na escola
“Plínio Rodrigues de Morais”,
em Tietê.
Começou a trabalhar aos
oito anos, engraxando e costurando sapatos, ofício que o
seu Velho (como ele chamava
seu pai) passou para os filhos.
Dos 10 aos 15 anos, trabalhou
como entregador de pães e
como padeiro nas padarias de
Francisco Urso e Santina Gaiotto.
Aos 15 anos, entrou para
trabalhar na farmácia do João
Madeira, inicialmente vendendo e, depois, manipulando
pílulas. Tinha um sonho: ser
médico. Desejo que nasceu da
influência do doutor Vinicio
Gagliardi, na época, médico
recém-formado que, frequentemente, era chamado para
atendimento junto à dona Norberta. Ginho (apelido de infância) fazia questão de chamá-lo
para descer a rua dr. Campos
segurando sua valise.
Aos 19 anos, doutor Sebastião foi levado pelo pai até o
Rio de Janeiro, após conselhos
de Antônio Módena. No primeiro ano, só estudou. Fez o
cursinho, mas não obteve êxito no vestibular.
Para não onerar o pai e os
irmãos mais velhos, começou a

trabalhar no escritório de uma
oficina mecânica e, passado
um ano, foi para uma farmácia
e lá exercia funções de vendedor, entregador e zelador, pois
morava nos fundos do mesmo
estabelecimento comercial.
Doutor Sebastião tentou
por anos e, por não conseguir
ingressar no curso de Medicina, frequentou a graduação de
Educação Física, desistindo no
quarto e último ano.
A chance de estudar Medicina só chegou através de
um convênio Brasil-Argentina,
quando ele mudou-se para La
Plata. No meio do primeiro
ano, o golpe militar argentino frustrou seu sonho, sendo
obrigado a retornar ao Brasil.
Na época, começou a trabalhar no laboratório farmacêutico Darrow e, aos 33 anos, finalmente, entrou para a Escola
Federal de Medicina e Cirurgia
do Rio de Janeiro. Ele contava
que foi um período extenuante.
Em dezembro de 1973, formou-se em Medicina, sendo
convidado pelo presidente do
laboratório a permanecer no
Rio de Janeiro como palestrante e assessor médico. Recusou,
pois seu sonho era ser médico
do interior.
Inicialmente, não retornou
a Cerquilho, pois, acreditava
que a cidade não comporta-

ria mais um médico. Mudou-se para Buri, onde se tornou
o primeiro e único médico da
cidade por anos. Por lá, contabilizou mais de oito mil partos normais, sem perder uma
criança.
Em 1975, casou-se com Heloísa e lá criaram os três filhos:
doutor Frederico, Gustavo e
Camila. Também foi prefeito
da cidade entre 1989 e 1992,
sempre trabalhando dia, noite
e finais de semana.
Em 1º de janeiro de 1999,
ele infartou pela primeira vez,
11 dias após a formatura do
seu primeiro filho, também
médico. Contra todos prognósticos, sobreviveu e, a pedido da família, retornou a sua
cidade natal em maio do mesmo ano.
Por 14 anos, preferiu trabalhar no Pronto Socorro de
Cerquilho e Cesário Lange,
dormindo em casa duas ou
três noites por semana. Foi um
mártir nos períodos econômicos críticos desses dois hospitais. Aguentou firme a emoção
da formatura dos outros filhos, o casamento dos três e o
nascimento de cinco netas. Da
infância humilde até a maturidade servil, nunca deixou de
lado a alegria, o sorriso fácil e
a devoção profissional.
Certamente, ficaram dias
de saudades!

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz Araci Pilon Grando,
entre as jovens Eliana Massarico e Joana D’arc de Almeida,
tendo ao lado Toninha Camargo, esposa do Mirinho Gaiotto
e, no palco, os músicos Edmur
Tauhyl e Eduardo Pacheco de
Godoi, da banda Makros.
O local é a Associação Esportiva São José em 1976,
quanto houve o tradicional
Baile de Debutantes.
Vale destacar que Araci Pilon Grando nasceu, em 18 de
novembro de 1941, em Cerquilho. Era filha de João Pilon
e Helena Martim Pilon e irmã
de José, Antonia Aparecida,
Herminio e Leopoldo.
Iniciou sua carreira docente em 1966 na escola “mobral”
no bairro São Francisco, em
Cerquilho, cuidando com carinho e atenção dos adultos que
não tiveram, em idade correta,
a possibilidade de estudar. Um
ano depois, atuou como professora no bairro Sônego.

Nos anos subsequentes, de
1968 a 1981, trabalhou em escolas da Rede Estadual de Ensino na cidade, desempenhando um trabalho primoroso no
Ensino Fundamental.
No início de 1982, deu partida a sua carreira na área administrativa pedagógica, como
coordenadora pedagógica de
diversas escolas, entre elas,
“Lavínia Rodrigues Sanson”
e “Professor João Toledo”, de
1986 a 1991.
Em 1992, na gestão do então prefeito Octávio Pilon Filho
(Tavinho), assumiu o cargo de
secretária de Educação. Encerrou sua carreira pedagógica
na Escola Municipal de Ensino
Fundamental “Marina Bordenalle Pilotto Gaiotto”, como
coordenadora pedagógica.
Casada com Wilson Vital
Grando, teve quatro filhos: Junior, Wanderlei, Wilder e Luís
Eduardo. Faleceu em 5 de fevereiro de 2009 e hoje seu nome
é dado à Escola Municipal de

Acervo Fragmentos de Cerquilho

Educação Infantil Integral
(Emeii) no Di Napoli II.
Todavia, a professora que
foi escolhida como patronesse
desta unidade escolar, atuou
em outros segmentos sociais:

foi diretora tesoureira do Lar
São José, atuou dentro da comunidade católica cerquilhense e desempenhou trabalhos
como domadora ativa do clube
de serviço Lions Club.

Arquivo pessoal

Yasmin Abdala Hedjazi nasceu, em 18 de junho do ano
de 1991, em Registro/SP. Filha de Maria Aparecida Rodrigues
Rosa Hedjazi e Abdala Hedjazi, namora com Ricardo de Paula.
Formada em Direito e em Nutrição, exerce apenas a segunda
profissão, atendendo, presencialmente e em formato online,
na clínica Banov, em Tietê.
Eu sou? De repente, louca? Mas amiga, ansiosa, dedicada,
exigente...
Sinônimo de beleza? Jennifer Aniston.
Cantor e cantora? Justin Timberlake e Beyonce.
Ator e atriz? Viola Davis e Leonardo Dicaprio.
Sonho? Ser imensamente feliz.
Amor? Comida!
Solidão? Às vezes, amo e acredito ser necessário estar sozinha em determinados momentos!
Deus? Ainda não nos encontramos.
Religião? Não tenho, mas me identifico com o Budismo.
Filme? Shutter Island, filme de suspense psicológico neo-noir estadunidense de 2010.
Sonho de consumo? Viajar o mundo.
Defeito? Insegura e indecisa.
Qualidade? Extremamente dedicada.
Lugar? Aquele onde estão as pessoas que amo.
Lazer? Viajar.
Qual o livro de cabeceira? Hoje, o Mito da Beleza, um clássico da jornalista Naomi Wolf, que redefiniu nossa visão a respeito da relação entre beleza e identidade feminina. Um dos
livros mais importantes da terceira onda feminista.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? A minha
mesmo.
Momento da vida para repetir? A minha viagem pela Europa.
Alegria? Comer, dormir e bater papo.
Tristeza? Esta doença nojenta chamada novo coronavírus.
Decepção? Traição, principalmente, vinda de amigos.
Receita contra o tédio? É trabalhar!
Tem saudades do quê? De uma vida sem depender de um
celular.
Amizade é? Saber lidar com momentos ruins do outro
e principalmente com os bons. É nos bons que a gente sabe
quem tá do nosso lado.
Um(a) amigo(a) especial? Meu namorado Ricardo de Paula.
Palavra que riscaria do vocabulário? Fitness. De verdade,
odeio!
Ídolo? Meu pai Abdala Hedjazi.
Frase? “Só vai! Vai com medo mesmo!”
Nota dez para: quem conseguiu se reinventar na pandemia.
Nota zero para: a covid-19.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meu pai Abdala Hedjazi.
Planos para o futuro? Felicidade na vida pessoal e na profissional!
Recado? “Use máscara! Fique em casa!”
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EM TIETÊ

Ação conjunta do Rotary doa 250 cobertores
Foram beneficiados a Casa de Maria, o Fundo Social de Solidariedade de Tietê e o Recanto “Rogério de Souza”
Divulgação

Por meio de uma ação em
parceria entre o Rotary Club
dos municípios de Tietê e de
Salto, nesta semana, foram
doados 250 cobertores.
Deste total, 180 unidades
seguiram para a Casa de Maria, 50 para o Fundo Social de
Solidariedade do município e
20 para o Recanto “Rogério
de Souza”.
A entrega oficial foi realizada na Casa de Maria, com a
presença de diretoras da instituição, de representante do

Recanto “Rogério de Souza”,
da vice-prefeita Ana Maria
Madureira, representando o
Fundo Social de Solidariedade, e rotarianos.
O Rotary Club realiza a
Campanha do Agasalho com
o título “Aquecendo corações
e protegendo vidas”, projeto
este desenvolvido por cônjuges de rotarianos, denominadas “Formiguinhas do Rotary
Club de Salto”, aliado à campanha de doações, por depósitos bancários.

Neste momento tão deliciado, o jornal Nossa Folha
ressalta a importância da população quanto às doações de
roupas de inverno, cobertores
e calçados para serem entregues aos mais necessitados,
além também de se doar alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene
pessoal para ajudar as famílias afetadas diretamente
pelo isolamento social devido
à pandemia do novo coronavírus.

DIREITO DOS ANIMAIS

Juliana Brechó e Marcos Galli
lançam livro juntos
Fotos divulgação

Professora e mestre
em Direito, Juliana
Aparecida Brechó

Professor e mestre
Marcos Galli
Costacurta

Quando você chega em
casa após um dia exaustivo
de trabalho ou estudo seu animal de estimação proporciona
uma recepção calorosa, correto? Pois bem, o que milhões
de pessoas que possuem animais domésticos ao redor do
mundo já sabiam, agora começa a ganhar contornos no
meio jurídico. Os animais são
seres sentimentais. No jar-

gão técnico, sencientes, pois,
compartilham, desta forma,
sentimentos variados com os
humanos.
O tema, atual e de extrema
relevância, é o pano de fundo
para capítulo do livro produzido pela professora e mestre
em Direito Juliana Aparecida
Brechó (FAC-Cerquilho), em
coautoria com o também professor e mestre Marcos Galli

Costacurta (FAC-Cerquilho),
que integra o recém-lançado
livro Poder Judiciário e Estado
de Direito, da editora Thoth,
uma obra coletiva que reúne
trabalhos de inúmeros pesquisadores da Ciência Jurídica.
Intitulado “Novas Perspectivas do Poder Judiciário acerca dos Direitos dos
Animais sob a ótica da Lei
15.434/2020, do Rio Grande
do Sul”, o estudo pretende
apresentar, no contexto do
ordenamento jurídico brasileiro, norma que institui o
“regime jurídico especial para
os animais domésticos de estimação, reconhecendo a sua
natureza biológica e emocional como seres capazes de
sentir sensações e sentimentos de forma consciente.”
Trata-se de uma inovação no
âmbito do legislativo brasileiro, pois, reconhece os animais
domésticos como verdadeiros
integrantes socioafetivos do
núcleo familiar multidisciplinar.
Tal posicionamento já
começa a ser replicado pelos tribunais do País, com
decisões que reconhecem o
caráter afetivo dos animais
domésticos, mudando, definitivamente, a relação com os
amigos peludos. Este trabalho
dos professores demonstra a
dinâmica do Direito, sempre
se adaptando às realidades
socioculturais que acompanham a evolução do ser humano e o meio ambiente que
os envolve. Assim, o Direito
Animal ganha mais espaço
nos debates acadêmicos jurídicos e mostra que o assunto
está longe de ser considerado
apenas matéria para nichos
ambientalistas, estabelecendo
profundos contornos científicos.
A obra traz temas atuais,
tratados de forma dinâmica
e prática. É uma leitura obrigatória não apenas para estudantes de Direito, mas para
aqueles que querem se atualizar em tópicos do Direito que
abarcam a vida cotidiana.
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