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PLANO SÃO PAULO

Novas
regras
começam
a valer
Por meio do Plano São Paulo, o Governo do Estado anunciou na quarta, 28 de julho, a
ampliação da capacidade de
público presencial para 80% e
horário de funcionamento de
comércios e serviços não-essenciais até às 23 horas.
Segundo divulgado, as novas regras vão valer entre 1º e
16 de agosto.
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Divulgação Governo do Estado

AÇÃO EMERGENCIAL

Autoridades saem
às ruas de Tietê
Com uma nova onda de
frio intenso e de temperaturas
baixas, em Tietê, um plano de
ação emergencial precisou ser
intensificado.
Para isso, na noite da quarta, 28 de julho, com apoio da
Defesa Civil e da Guarda Civil
Municipal (GCM), o prefeito
Vlamir Sandei (PSDB) e equipe
saíram às ruas em busca da
população em situação de vulnerabilidade social.
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UTILIDADE PÚBLICA
SAMAE, TRABALHANDO PARA VOCÊ, PEDE A COLABORAÇÃO DE TODOS QUANTO AO USO CONSCIENTE DA
ÁGUA.
PEQUENAS AÇÕES NO DIA A DIA CONTRIBUEM PARA
EVITAR O DESPERDÍCIO:
aDIMINUIR O TEMPO NO CHUVEIRO;
aFECHAR A TORNEIRA PARA ESCOVAR DENTES E ENSABOAR LOUÇAS;
aEVITAR O USO DE MANGUEIRA PARA LAVAR CALÇADAS, QUINTAIS E CARROS;
aVERIFICAR E CONSERTAR OS VAZAMENTOS.
ATITUDES COMO ESSAS PODEM GERAR GRANDE ECONOMIA E A CERTEZA DE CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. FAÇA SUA PARTE!
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Nossa Folha . 62 anos

Editorial

Agenda

Lições da Fadinha!

AULAS A Prefeitura de Jumirim disse que, desde 27 de
julho, as aulas de música do
projeto municipal também estão ocorrendo de forma presencial. Às terças, às 18 horas,
têm as aulas de violão e, às 19
horas, as de teclado. Já as de
cordas avançadas ocorrem às
quintas às 18 horas.

Tímida e de poucas palavras, Jhulia Rayssa Mendes Leal era
mais uma criança que gostava de praticar skate em Imperatriz,
no sudoeste do Maranhão, quando seu dom para o esporte apareceu para o mundo em 2015. Em um 7 de setembro, aos sete anos,
em meio aos colegas, Rayssa insistia em acertar uma manobra
conhecida como “heelflip”, considerada bem difícil. Após diversas quedas e tentativas, a maranhense enfim teve êxito.
Na época, o vídeo chegou a ser visto mais de 4,8 milhões de
vezes e compartilhado por mais de 60,6 mil usuários. Até Tony
Hawk, considerado uma lenda do skate, republicou o vídeo. Desde então, a vida de criança da Rayssa mudou.
Disputando competições pelo Brasil e pelo mundo, já são
diversos títulos acumulados, incluindo conquistas nacionais e
o mais especial até antes da medalha olímpica: a etapa da SLS
(Mundial de Skate Street), em Los Angeles, que venceu aos 11
anos. Com o título, Rayssa se tornou a mais jovem atleta a conseguir a façanha. Um ano depois, Rayssa também foi indicada ao
Prêmio Laureus, considerado o Oscar do Esporte.
Após conseguir a classificação para as Olimpíadas, a skatista
chegou a Tóquio como a mais jovem atleta da delegação brasileira. Ali, a nossa fadinha do skate se tornou a pessoa mais jovem a ganhar medalha nas Olimpíadas pelo Brasil. A menina, de
apenas 13 anos, conquistou prata na segunda, 26 de julho, na
modalidade de skate street. Mas seu talento não é a única coisa
que impressiona! Rayssa é madura, inteligente e tem muito o que
ensinar! E o que mais encanta nela é seu jeito divertido e aquela
personalidade descontraída e madura ao mesmo tempo. Por isso,
logo chamou atenção, não só dos brasileiros, mas de todo mundo
que estava acompanhando as Olimpíadas.
Apesar de estarmos no ano de 2021 e o skate, assim como
tantos outros esportes, ser uma atividade predominantemente
masculina, Rayssa conseguiu superar esse estigma e mostrar
que “lugar de mulher é fazendo história, sonhando e realizando
sonhos. Sejamos atletas ou qualquer outra profissão”. É, claro,
que uma história tão bonita e cheia de conquistas como a de
Rayssa pode nos mostrar também que não existe idade para sonhar e realizar. Isso quer dizer que você pode pensar em metas
e objetivos com 10 ou 80 anos! O importante é acreditar em si e
não se limitar pelo o que os outros dizem. Ao mesmo tempo em
que precisamos acreditar em nós mesmos, é sempre importante
manter em mente que não importa o quão talentoso e bem sucedido você seja: a humildade precisa predominar!
Por outro lado, é uma pena que este conto de fadas da Rayssa
não se repita com tanta facilidade na história olímpica brasileira, afinal, se o País tanto se orgulha de algumas conquistas nos
jogos - e tem mesmo que se orgulhar - ainda assim é muito mais
pelas conquistas coletivas que individuais. Que o diga o vôlei,
dono das quatro últimas medalhas de ouro na história dos jogos
somando homens e mulheres, tanto na quadra quanto na areia.
Sabemos que vencer ou perder é inerente ao esporte, em especial nas Olimpíadas, onde o nível de competitividade é bem
maior e onde o grau de exigência não permite aventuras. É fato
que o skate servirá de exemplo para uma mudança de cultura.
Pena que, por enquanto, apenas neste conto de fadas que Rayssa.

CONCURSO Estão abertas
as inscrições para o concurso
de poemas do Festival Culturando de Literatura - Vila das
Artes 2021. Além de distribuir
R$15 mil em prêmios e selecionar 10 textos na categoria
nacional, a iniciativa contará
também com o Prêmio “Manoel Novaes”, que selecionará e
premiará três poemas de autores nascidos ou residentes
em Cerquilho, Tietê, Laranjal
Paulista, Jumirim e Porto Feliz. O regulamento consta no
projetoculturando.com.br.
LIVE 1 Hoje, 30 de julho,
às 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram,
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana Rodrigues, fará uma live
com João Paulo Colaço Monteiro, jornalista e corretor de
imóveis. Entre os assuntos estarão a vivência com seus pais
Maria Aparecida Colaço e José
Monteiro (in memoriam); o período escolar e as amizades; a
experiência e a formação em
Jornalismo; a transição para
a carreira de corretor de imóveis; a oportunidade de cursar teatro no Conservatório
de Tatuí; e a sua identificação
com a Renovação Carismática
Católica (RCC).

PARA ENCERRAR

PIZZA SOLIDÁRIA Em Tietê, a comunidade São Judas
Tadeu, no Jardim da Serra,
promove Pizza Solidária com
retirada amanhã, 31 de julho,
das 16 às 18 horas, no salão
de festas do bairro. O valor é
R$25, tendo três sabores: muçarela, calabresa e frango.

“Pense positivo e acredite nos seus sonhos. Nunca desista
de lutar. A vida é generosa para aqueles que acreditam nela” autora Vitória Cirilo.

AJUDE A Feijoada Solidária Drive-thru em prol do bebê
Gustavo Henrique, portador

Bicadinhas da semana
da Síndrome de Menkes, será
neste domingo, 1º de agosto, a
partir das 11 horas, no barracão São Francisco, na Cohab,
em Tietê. O combo custa R$50
e pode ser adquirido pelo telefone (15)99654-0595.
FAC Atendendo às legislações, a Faculdade Cerquilho
(FAC) informou que retornará
às aulas do 2º semestre letivo
de 2021, de maneira híbrida,
para todos os cursos a partir
desta segunda, 2 de agosto. A
FAC ressaltou que manterá todas as medidas de segurança
sanitária e de proteção à saúdos alunos e docentes.
LIVE 2 Na segunda, 2 de
agosto, às 20 horas, a diretora-geral da Cancian Refeições
Coletivas, Fernanda Cancian,
entrará em uma live com a
jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana Rodrigues, no @damanarodrigues no Instagram. Nesta
conversa, a filha de Cida Cancian contará sobre sua vida
pessoal e profissional e as
influências desde a época do
avó Josué Cancian, seu exemplo de empreendedorismo.

ROMEU E JULIETA As borboletas do jardim contaram que os
amigos do Nossa Folha nunca mais se esqueceram das deliciosas esfirras Romeu & Julieta (goiabada com queijo) de Celso, da
Ki-Esfiha. Eles fazem questão de registrar essa lembrança nesta
coluna para “sensibilizar” o dono da Ki-Esfiha.
SOLETRANDO Os fofoqueiros de plantão disseram que Ricardo Vidotto vai participar do Soletrando, do Caldeirão do Huck,
e levará César “Boninho” Guitte para ajudá-lo na disputa. A primeira prova será a de soletrar os nomes dos cavalos e éguas da
Hípica Vidotto.
FUSO HORÁRIO As más línguas comentaram que Bene (ex-Volks) tem o estranho costume de trocar a manhã pela tarde e a
tarde pela manhã. Há quem diga que o fuso horário de Bene é o
do Japão! Então, por qual razão não o levaram para as olimpíadas
de Tóquio?
REPRISE DA VIAGEM As más línguas querem saber se, em
um cenário pós-pandemia, Crau Jacomin voltaria para a Itália e
até pensaria em “fincar raízes” no país da macarronada. Há quem
diga que, na última vez em que ele esteve lá, a “amabilidade” do
povo italiano deixou Crau impressionado. É isso mesmo, Crau?
ENCICLOPÉDIA As borboletas do jardim contaram que os
amigos da redação deste semanário estão com saudades de Ademir Modanesi, a Enciclopédia Ambulante de Tietê, com suas valiosas sugestões de pautas e histórias dos mais importantes moradores da cidade. Quando será que Ademir virá à redação para
rever os amigos do Nossa Folha?
SEJA MAGRO Ainda segundo as borboletas do jardim, em
Tietê, tem uma dupla que está ansiosíssima à espera do lançamento do livro “Como ser magro comendo como um elefante”.
Há quem diga que o livro se tornará um best-seller.

LIVE 3 O presidente da
Câmara Municipal de Tietê,
Alfredo Melaré Neto (PL), chega para uma live com a jornalista do jornal Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana Rodrigues, na quarta, 4 de
agosto, às 20 horas, no @damanarodrigues no Instagram.
Ao vivo, Alfredo contará sobre os principais fatos que
marcam a sua vida pessoal,
profissional e pública, assim
como revelará suas projeções
enquanto figura pública e o
que sonha para Tietê.

AGORA QUE SÃO ELES As más línguas disseram que os
amigos estão organizando um concurso de mister simpatia
com os irmãos Édie “Salim” Honório e Ari Honório. Qual deles
vai levar o título de mister simpatia tieteense?

LEILÃO SOLIDÁRIO O
projeto MiauJude realizará no
sábado, 7 de agosto, a partir
das 15 horas, o Leilão do Miau
com transmissão ao vivo pelo
perfil @miaujude no Instagram. Estarão à venda peças
de roupas e calçados, além de
caminhas e acessórios pet e
demais itens.

FAMOSO As borboletas do jardim contaram que os admiradores estão com saudades de Nelson “Megafone” Stefani e da
sua suave voz pelas ruas de Cerquilho. O homem, depois que
a pandemia chegou, está impedido pela família de dar “o ar da
graça” por aí. Ver “Megafone” agora só com chamada virtual.
Quanta modernidade!

MINAS Os fofoqueiros de plantão souberam que a dupla
Guto Paladini e Adriano Bocão está à procura das Minas do Rei
Salomão que, de acordo com os fofoqueiros, devem estar nas
proximidades do cruzamento das ruas Lara Campos e dr. Palinuro. Tudo porque a dupla é vista, com frequência, na famosa
esquina naquele bate-papo profundo.
THE VOICE + Os fofoqueiros de plantão souberam que os
amigos de Rose Falci querem inscrevê-la na nova temporada
do The Voice +. Será que Rose vai topar revelar seu dom em
cadeia nacional?

TRIBO As más línguas disseram que César “Boninho” Guitte
tem sido alvo de estudos da Fundação Nacional do Índio (Funai)
para saber qual tribo ele pertence: tribo Mim Vai ou Mim Volta.

HORÁRIOS DAS MISSAS

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 31 de julho
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SANTA TERESINHA: sábado às 16 e às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SANTO ANTONIO E N. SRA. DE FÁTIMA: 19h30
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 1º de agosto
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 17h30.
MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA

Nossa Folha

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

Fundado em 10 de maio de 1959 . 62 ANOS

NAS COMUNIDADES

MIXPRESS COMUNICAÇÃO
Rua Lara Campos, 446, sala 6 . Centro .
Shopping Giardino . piso térreo . Tietê/SP

SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo 10 horas (1ª Comunhão) e às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.

DIREÇÃO EXECUTIVA: Adriana da Silva Martins. MTB 30392
REDAÇÃO E EDIÇÃO: Damana Maria Rodrigues. MTB 41566
DIAGRAMAÇÃO: César Guitte. DRT 46269
COLABORADORES: Édie Honório, Sidnei Paladini e Guto
Paladini.
ATENDIMENTO: Às segundas, das 9 às 12 horas. Às terças,
quartas e quintas, redação aberta das 9 às 17 horas. Às
sextas, das 8 às 14 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
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OCORRÊNCIAS

Homem é condenado a 32 anos de prisão
Crime ocorreu em 2017; na época, as vítimas, de 44 e 62 anos, foram encontradas mortas dentro de uma casa no bairro Nova Cerquilho
Um dos acusados de participar do assassinato de duas
mulheres em dezembro de
2017, em Cerquilho, foi condenado a 32 anos de prisão, segundo a Polícia Civil informou
ao site G1.
As vítimas Maria Lucia Infanti e Ana Cristina Pilon, de
62 e 44 anos, eram amigas e
foram encontradas mortas
com marcas de tiros dentro de
uma casa no bairro Nova Cerquilho. Na época, a Polícia Civil passou a investigar o caso e
quatro homens acabaram presos em Tietê, sendo um deles
liberado ao longo das investigações.
Na terça, 20 de julho, um
dos acusados J. M. S., de 29
anos, passou por júri popular
em Cesário Lange e recebeu a
condenação. De acordo com o
delegado Agnaldo Nogueira,
da Delegacia de Investigações
Gerais (DIG), o condenado e G.
R. S. foram contratados por D.
A. para matar a cunhada Ana
Cristina Pilon.
O suspeito teria descoberto
que a cunhada havia contratado um detetive particular para
investigar sua vida e encomendou a morte dela enquanto a
mulher passaria as festas de
Ano-Novo na casa da amiga.
Diante da condenação, J.
M. S. continuará cumprindo
a pena na Penitenciária de Pinheiros, em São Paulo. Já os
outros dois homens, incluindo
o suspeito de encomendar o
crime, seguem presos e devem
passar por julgamento até o
início de 2022.
“Segundo apurado, os acusados estão interpondo recursos com a clara estratégia de
irem a júri separadamente de
J. M. S., que é o único réu confesso do crime. Mas, segundo
fontes da autoridade policial
que presidiu a investigação, as
provas contra os outros dois
são muitos fortes e dificilmente conseguirão sair livres deste
crime”, explicou o delegado ao
site G1.

Fotos reprodução/Facebook

Divulgação Polícia Civil

REFORÇO

PM Thais
Camargo
chega a
Cerquilho
Divulgação PM

Ana Cristina Pilon e Maria Lucia Infanti eram
amigas e passariam as festas de fim de ano juntas
Agnaldo Nogueira informou também que os suspeitos
(que ainda não foram para julgamento) tentaram recorrer a
liberdade provisória em todas
as instâncias do Poder Judiciário, chegando até mesmo
ao Supremo Tribunal Federal
(STF), mas tiveram os pedidos
negados e continuam presos.
O CRIME - Ana Cristina Pilon, de 44 anos, e Maria Lucia
Infanti, de 62 anos, foram encontradas mortas com marcas
de tiros dentro de uma casa
no bairro Nova Cerquilho, em
Cerquilho, na madrugada de
28 de dezembro de 2017.
O filho de Maria Lucia, que
tinha 26 anos na data do crime, também estava no local e
foi baleado. Na época, o jovem
alegou aos policiais que somente viu quando uma pessoa,
com o rosto coberto, entrou na
casa e atirou contra eles.
De acordo com a Polícia
Civil, as investigações apontaram que o crime teria sido
planejado pelo ex-namorado
da irmã de Ana Cristina Pilon,
D. A., após descobrir que a
cunhada havia contratado um
detetive particular para investigar sua vida e encomendou a
morte dela.
A Polícia Civil fez um levantamento sobre a trajetória
do suspeito e constatou que
ele havia feito contato com

indivíduos, que teriam sido
contratados para executar a
cunhada.
“O que motivou o crime é
que ele começou a ter relacionamento com a irmã da Ana
e logo ganhou a confiança da
família, mas ela começou a
questionar atitudes dele, a idoneidade. Então, Ana se tornou
um obstáculo para ele, que
pretendia tomar dinheiro da
família. Por isso decidiu matá-la. As outras vitimas sofreram
a tentativa porque estavam
juntos com a Ana no dia da
execução”, explicou o delegado, responsável pelo caso ao
site G1.
Em 2018, todos os suspeitos de participação no crime
foram presos em Tietê, após
a Justiça expedir mandados
de prisão temporária. Na casa
de dois suspeitos, a polícia encontrou seis espingardas, uma
delas de pressão, seis pistolas
de vários calibres, quase 30 facas e munição.
MORTE POR AFOGAMENTO NO RIO SOROCABA - Em
Cerquilho, um rapaz de 45
anos, que pulou no Rio Sorocaba para um mergulho, acabou
perdendo a vida ao se afogar
nas águas da localidade.
O corpo da vítima foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros de Tietê na terça, 27 de
julho. Segundo a corporação, a

Na época, a Polícia Civil apreendeu armas
e munições na casa dos suspeitos
vítima estava com os amigos
no local quando pulou no rio
para nadar e se afogou, por
volta das 13 horas. Após as
buscas, os bombeiros localizaram o corpo.
A Polícia Civil também esteve no local para realizar a
perícia, assim como a Polícia
Científica constatou que a
morte se deu por afogamento.
A vítima morava na capital
paulista e seu corpo precisou
ser transferido do Instituto
Médico Legal (IML) de Itapetininga para o velório na Vila
Formosa, em São Paulo. O sepultamento ocorreu na manhã
da quinta, 29 de julho, no Cemitério da Vila Formosa.
FALSIFICAÇÃO DE NOTAS - Em Tietê, na tarde da
terça, 27 de julho, policiais
militares foram acionados
para averiguar indivíduos que
faziam uso de cédulas falsas
em comércios no município de
Tietê.
Em posse das características dos suspeitos e do veículo utilizado, a PM intensificou
o patrulhamento e localizou
o veículo suspeito com dois
ocupantes. Em abordagem e
busca veicular foram localizados um cigarro de maconha,
R$1.086,00 em notas diversas, sendo duas cédulas de
R$200 claramente falsas, ou
seja, com as numerações de

série idênticas e diversas mercadorias compradas com as
cédulas falsas.
De acordo com a PM, os
indivíduos foram conduzidos
à Delegacia de Polícia de Tietê, onde acabaram reconhecidos pelas vítimas do golpe.
Na oportunidade, os acusados
foram ouvidos pela autoridade de plantão e autuados por
introduzir moeda falsa. Em seguida, acabaram liberados.
CONDENADO A ROUBO Em Cerquilho, na sexta, 23 de
julho, durante patrulhamento
de força tática pelo município
de Cerquilho, a equipe da PM
se deparou com um indivíduo
próximo a um veículo.
Realizada a abordagem,
nada de ilícito foi localizado
pela PM, porém, em consulta
via Copom, constou-se que o
indivíduo era procurado pelo
crime roubo, sendo assim encaminhado à Delegacia de Cerquilho ficando à disposição da
justiça.
SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO - O 50º Batalhão
de Polícia Militar do Interior,
localizado no município de
Itu, anunciou que realizará solenidade de apresentação do
Hino Oficial com presença de
autoridades e desfile da tropa.
Cerimônia ocorrerá na própria
sede, na quinta, 5 de agosto, às
10 horas.

Cabo da PM
trabalhava em Guareí
Em 19 de julho, a Polícia
Militar de Cerquilho recebeu
mais um reforço. Trata-se da
cabo PM Thais Camargo, policial militar formada há sete
anos, que já trabalhou anteriormente no 7º BPM/I em
Sorocaba e exercia atividades
em Guareí.
Com a transferência para
a cidade de Cerquilho, Thais
Camargo atuará no patrulhamento das ruas. Na mesma
data, a policial militar foi recebida pelo capitão William
Tonini Machado e, em seguida, apresentada ao sargento
André Scrivano, comandante
da PM de Cerquilho, que a designará para uma das equipes
de policiamento.

CRISE HÍDRICA

CIDADÃO-REPÓRTER

Samae anuncia racionamento a partir
da segunda, 2 de agosto

Coloração e mau cheiro no
Ribeirão da Serra preocupam

Diante a situação da grave estiagem que atinge Tietê,
ocasionando a diminuição da
reserva das águas subterrâneas dos poços artesianos, o Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto (Samae) publicou um comunicado referente
ao início do racionamento de
água a partir da segunda, 2 de
agosto.
Segundo a autarquia, a
ação que visa à melhoria da reservação nos reservatórios que
fornecem água às duas regiões
mais afetadas do município
(região Central e São Pedro),
resguarda a chegada de água
nas torneiras das residências,
fora do horário previsto no ra-

cionamento, em caráter emergencial e experimental.
Tal medida, de imediato,
será adotada nos sistemas de
abastecimento dessas duas regiões Central e São Pedro, de
acordo com o seguinte cronograma:
REGIÃO CENTRAL - às segundas e quartas, das 6 horas
às 15 horas, na Barra Funda,
Caixa d’Água, Nova Tietê e
condomínios Cidade Jardim e
Nova Tietê; às terças e quintas, das 6 horas às 15 horas,
no BNH, Jardim Baccili, Jardim
da Serra, Santa Terezinha, Seis
Irmãos, Vila São Geraldo, Vila
Justina e Zanelati;
CENTRO E SÃO PEDRO -

todos os dias, das 22 horas às
4 horas, haverá a interrupção
total na localidade.
O Samae também alerta a
população sobre a proibição
do uso inadequado de água
potável para a lavagem doméstica de veículos, de quintais e
reabastecimento de piscinas,
considerando estas como
ações passíveis de notificação
e multa em todas regiões do
município de Tietê.
Destacou, ainda, a importância do uso consciente e da
economia de água nas ações
rotineiras nas atividades domésticas, como também no
momento de higiene, como escovar os dentes e tomar banho.

“Temos efetuado a limpeza dos poços, trocado bombas por outras mais potentes,
abrido novos poços artesianos
e investido na melhoria das
redes de distribuição, sem o
sucesso esperado, por conta
da evidente diminuição do nível das águas subterrâneas.
Por outro lado, precisamos do
empenho da população para
um consumo de água potável
com a maior responsabilidade
possível. O uso consciente nas
pequenas ações do dia a dia
será fundamental para a garantia do abastecimento, sem
grandes restrições”, reforçou
o superintendente Reinaldo
Martin Camargo.

ABASTECIMENTO

Prefeito Vlamir recebe Mario Jr., Junior Regonha e dr.
Grigolon para tratar sobre crise hídrica
Na manhã da terça, 27 de
julho, o prefeito Vlamir Sandei (PSDB) recebeu, em seu
gabinete no Paço Municipal,
os vereadores Junior Regonha (DEM), dr. Luiz Grigolon
(PV) e Mario Junior (PV) para
tratarem sobre a situação de
emergência hídrica, decretada
no município em 23 de julho
deste ano.
A comissão de vereadores
ouviu do prefeito Vlamir Sandei a situação de dificuldade
da reservação de água pelo
Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto (Samae),
acarretada pela forte estiagem e pela diminuição das
reservas de águas subterrâneas, que alimentam os po-

Divulgação PMT

Mario Jr., Junior Regonha e dr. Grigolon foram
recebidos no gabinete do chefe do Poder Executivo
ços artesianos, resultando na

edição do Decreto Municipal

6.995/2021 e, consequentemente, no anúncio de racionamento pelo Samae, a iniciar
pela região central e bairro
São Pedro, a partir da próxima
segunda, 2 de agosto.
O prefeito também destacou para os vereadores, a importância da união de todos
para que, o mais rápido possível, a situação hídrica do município seja regularizada com
o esforço, a criatividade e os
investimentos da Prefeitura e
do Samae para, assim, aumentar a capacidade de captação
e de reservação de água, principalmente, para as regiões
mais emblemáticas esperando
o fim dessa recente estiagem
na cidade.

Flagrante leitor

Um dos principais cursos d’água do município, o
Ribeirão da Serra, desemboca no Rio Tietê
Nos últimos 20 dias, a condição do Ribeirão da Serra tem
sido motivo de preocupação
para os moradores dos bairros
Areia Vermelha, em Tietê. De
acordo com queixas, a água
do ribeirão tem apresentado
tonalidade mais escura, assim
como forte odor.
“A primeira vez que observamos isso foi há mais de duas
semanas. Temos acompanhado a condição do local, a qual
permanece bastante duvidosa.
Esse ‘caldo’ preto chama atenção e nos traz preocupação”,
comentou um morador do
bairro Areia Vermelha.
Um dos principais cursos
d’água do município, o Ribeirão da Serra, desemboca no
Rio Tietê e corta outros bairros, como Jardim da Serra, Seis

W H AT S A P P

Irmãos e Santa Cruz. “Mesmo
com denúncias, cadê os órgãos
competentes para procurar saber o motivo pelo qual o ribeirão tem apresentado esta estranha condição?”, questionou
um munícipe.
O jornal Nossa Folha enviou questionamentos ao Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgoto (Samae) para saber se a autarquia tinha conhecimento do fato, assim como
o que pode ter provocado esta
situação, se a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb) já tinha sido acionada
e como o Samae procederá em
relação a este caso.
Entretanto, até o fechamento desta edição, este semanário não obteve qualquer retorno da autarquia municipal.

(15)3282-5133
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REUNIÃO

Autoridades preparam revisão do Plano Diretor
Informações iniciais do processo de construção do novo projeto estão disponíveis no site da Prefeitura, no endereço tiete.sp.gov.br
Em Tietê, o prefeito Vlamir
Sandei (PSDB) esteve reunido
com os secretários municipais
de Obras e Planejamento (Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz)
e de Governo e Coordenação
(Sulleiman Schiavi Nicolosi),
juntamente da Diretoria da
empresa Oliver Arquitetura e
Engenharia, vencedora da licitação para revisão e construção do novo Plano Diretor do
município de Tietê.
Encontro oficial ocorreu na
quinta, 22 de julho, no Paço
Municipal. De acordo com a
Prefeitura, o objetivo foi solicitar celeridade nas ações

Divulgação PMT

Diretores da Oliver Arquitetura e Engenharia
estiveram no Paço Municipal de Tietê

legais necessárias e ampla divulgação de todas as etapas de
construção, prezando e incentivando a plena participação
da sociedade tieteense.
Na ocasião, Vlamir Sandei
solicitou a publicação de banner de abertura no acesso ao
site oficial da Prefeitura, no
tiete.sp.gov.br, com link automático da página pdmtiete.oliverarquitetura.com.br,
criada especificamente para a
construção do Plano Diretor
de Tietê.
Nesse espaço, segundo informou o chefe do Poder Executivo, haverá a apresentação

de documentos pertinentes,
cronograma, mapas e detalhes
do processo de construção,
além de constante divulgação
através das redes sociais oficiais da Prefeitura. Por meio
desses documentos, toda a população poderá ter acesso às
informações do processo.
Após essa reunião com
Vlamir Sandei, na Secretaria de
Obras e Planejamento, houve
a checagem de documentos e
mapas, com a participação de
engenheiros da Secretaria de
Obras e do Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto
(Samae).

REIVINDICAÇÃO

Regonha cobra iluminação em pontilhão da SP-127
Divulgação

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Tietê realizada na terça, 20 de julho,
o vereador Junior Regonha
(MDB) cobrou da concessionária AB Colinas providências
quanto à iluminação do pontilhão utilizado para deslocamento até o bairro Povo Feliz.
De acordo com o vereador,
“é grande o número de moradores da localidade, que estudam e trabalham e, portanto,
utilizam o pontilhão da Rodovia Prefeito Antônio Romano Schincariol (SP-127) para
o deslocamento até o bairro.
Contudo, esse pontilhão não
possui qualquer equipamento
de iluminação. É evidente que
esta melhoria é fundamental
para inibir a prática de delitos

O vereador aguarda a resposta da concessionária
quanto ao acolhimento ou não da solicitação
e trazer segurança aos usuários. Desse modo, reafirmo

ASSINE E ANUNCIE
(15)3282-5133

que já foram diversas as solicitações para que a concessio-

nária AB Colinas, responsável
pelo referido trecho da rodovia, adotasse providências neste sentido. Apesar disso, até
o momento não houve a instalação da iluminação, o que
confirma omissão inaceitável”,
destacou Regonha.
O vereador recordou que,
recentemente, houve um registro da morte de uma moradora do Povo Feliz, cujas causas estão sendo apuradas pela
Polícia Civil, mas o que reforça
a necessidade da atuação da
concessionária no referido local para garantir, assim, a segurança de todos, em especial
dos pedestres. “Espero que a
AB Colinas entenda a importância dessa melhoria, caso
contrário, seremos obrigados

a solicitar outras medidas junto à Agência de Transporte do
Estado de São Paulo (Artesp) e
junto ao próprio Ministério Público do Estado para garantir
que o cidadão, principalmente
os moradores do Povo Feliz,
maiores usuários da referida
passarela, tenham respeitados
os seus direitos perante a órgãos governamentais e seus
representantes”, destacou Regonha.
Por fim, o vereador informou que aguarda a resposta
da concessionária AB Colinas
quanto ao acolhimento ou não
da solicitação para que outras
medidas sejam analisadas e
estudadas em busca da colocação da iluminação no local
indicado.

COZINHA PILOTO

Sanson prevê
conclusão de
unidade para
setembro
Com
aproximadamente
900 metros quadrados de área
construída, a obra da nova Cozinha Piloto de Cerquilho, iniciada em maio de 2019, deve
ser concluída em setembro.
A previsão é do prefeito Aldo
Sanson (PSDB), que recentemente vistoriou o local.
De acordo com a Prefeitura, a nova Cozinha Piloto, na
avenida João Pilon, abastecerá as 26 escolas municipais e
também a Etec. O prédio está
sendo construído com recursos próprios do município.
NOVA OBRA - Cerquilho
será contemplada com mais
um Complexo Esportivo através de emenda parlamentar
de R$500 mil, do deputado federal Alexandre Leite (DEM), e
de R$350 mil do Governo do
Estado, por indicação do deputado federal Vanderlei Macris
(PSDB).
No bairro Di Napoli III,
com a verba de 500 mil serão
construídos uma quadra coberta com arquibancada, uma
quadra de areia, além de uma
academia completa ao ar livre.
Com os R$350 mil, serão construídas uma arena de futebol
society e uma quadra para a
modalidade Basquete 3.

FALECIMENTOS
JOÃO APARECIDO CARDOSO RODRIGUES
Faleceu em Piracicaba, em 23 de julho, João Aparecido Cardoso Rodrigues aos 71 anos. Falecido era casado com Neide
Mafalda Landuci Rodrigues e deixou os filhos Cecília, Roberta
e Luiz Henrique, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem a todos pelas manifestações de pesar recebidas e aos que compareceram aos
funerais.

MARIA DO CARMO PINTO DE OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 24 de julho, Maria Do Carmo Pinto de Oliveira aos 64 anos. Falecida solteira e deixou os filhos
Flávio, Adriana, Juliana e Newton, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Parque
de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
IRIA SCOMPARIM PIVA
Faleceu em Piracicaba, em 25 de julho, Iria Scomparim Piva
aos 91 anos. Falecida era viúva de Antonio Piva e deixou o
filho Luis Antonio, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
NORMA APARECIDA ROSALEM
Faleceu em Cerquilho, em 29 de julho, Norma Aparecida Rosalem aos 52 anos. Falecida era solteira e deixou os filhos Tiago
e Evandro, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.

FALECIMENTOS
OLYMPIA RIBEIRO DE BARROS TORRES
Faleceu em Laranjal Paulista, em 21 de julho, Olympia Ribeiro de Barros Torres aos 97 anos. Falecida era viúva de Gregório
Torres e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
HENRIQUE CAMPANHA ALBINO
Faleceu em Piracicaba, em 22 de julho, Henrique Campanha
Albino aos 40 anos.
Falecido era casado com Andréia Santos Albino e deixou a
filha Heloísa, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
WAGNER BRUNO APARECIDO GONÇALVES
Faleceu em Uraí, em 23 de julho, Wagner Bruno Aparecido
Gonçalves aos 29 anos. Falecido era solteiro e deixou as filhas
Alice e Alana, além de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
ANGELINA SCARME DE ALMEIDA
Faleceu em Cerquilho, em 23 de julho, Angelina Scarme de
Almeida aos 78 anos. Falecida era viúva de Jurandir Ferreira de
Almeida e deixou os filhos Djalma, Maria Cristia e Valter, além
de demais familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Pereiras, sendo sepultado em jazigo da família.
JOAQUIM MEDEIROS NETTO
Faleceu em Conchas, em 24 de julho, Joaquim Medeiros Netto aos 88 anos. Falecido vivia em união estável com Marlene
Bento e deixou os filhos Nivaldo, Edneia, Carlos e Paulo, além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Conchas

e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Conchas, sendo sepultado em jazigo da família.
DANIEL DE OLIVEIRA
Faleceu em Laranjal Paulista, em 24 de julho, Daniel de Oliveira aos 67 anos. Falecido era casado com Claudia Dionizio dos
Santos Oliveira e deixou a filha Ester, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Ossel Sorocaba e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Santo Antônio de Sorocaba,
sendo sepultado em jazigo da família.
ANTÔNIA VALDETE SCAREL PINHEIRO
Faleceu em Piracicaba, em 26 de julho, Antônia Valdete Scarel
Pinheiro aos 67 anos. Falecida era casada com Luiz Antonio Paes
Pinheiro e deixou a filha Lizânia, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ GONÇALVES GUERRERO
Faleceu em Tietê, em 26 de julho, José Gonçalves Guerrero
aos 73 anos. Falecido era casado com Marilena Formigari Guerrero e deixou os filhos Daniel e Thiago, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Memorial Jardim do
Éden de Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ CARLOS DE MOURA
Faleceu em Piracicaba, em 26 de julho, José Carlos de Moura
aos 87 anos. Falecido era casado com Lourdes Nicolose de Moura
e deixou os filhos Denise e Carlos, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê,
sendo sepultado em jazigo da família.
ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA
Faleceu em Sorocaba, em 26 de julho, Ana Paula dos Santos
Pereira aos 38 anos. Falecida era casada com Luiz Francisco Pe-

reira e deixou os filhos Luiz Guilherme, David e Gabriel, além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden de
Tietê, 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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www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br
Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP
Telefones: (15) 3282-3744
3285-1960 . 99658-0967

Compra, Venda e Locação
LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS
- ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA
MELHOR ATENDER A TODOS
l Casa no Jardim Bonanza = R$600.
Acomodações: um dormitório, sala, cozinha e um banheiro social e garagem para
um carro descoberto.
l Casa no Jardim São Francisco - Fundo, totalmente separada = R$600. Acomodações: dois cômodos (3,90 x 3,90),
cozinha, um banheiro grande (1,60 x 2,9),
uma lavanderia grande, quintal espaçoso. Obs: Água e luz separados.
l Casa no Centro - Excelente localização, em frente para a praça central Valor da locação: R$750 + 50% do IPTU
(R$55,05) = Total: R$ 805,05. Acomodações: Sobrado - Piso Superior disponível,
com dois dormitórios, um banheiro social,
sala e cozinha conjugados e lavanderia.
l Casa no Piso Inferior - Altos do Tietê
= R$820. Acomodações: dois dormitórios,
sala, cozinha, um banheiro social, área
de serviço junto a garagem coberta para
um carro.
l OPORTUNIDADE: lotes no novo Loteamento TerrAzul.
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Terreno no Jardim Bonanza, próximo
ao ginásio de esportes, excelente localização. R$86 mil. Metragem do terreno:
10x34,50 = 345m²
l Chácaras no Shangri-lá, sem benfeitorias. R$230 mil. Faz fundos para o
Rio Tietê e frente para Oeste. Terreno:
36,56x138,47 = 5.062,72m².
l Chácara no Shangri-lá, com 1.800m²
de terreno e 192,99m² de construção =
R$350 mil.
Acomodações: três dormitórios, sendo
uma suíte, sala, cozinha, um banheiro social, lavanderia, varanda, pomar e piscina
em reforma.
l Casa no bairro Paraíso = R$600 mil.
Sobrado: Parte Superior: dois dormitórios, um banheiro social, cozinha, lavanderia. Inferior: dois dormitórios, um
banheiro, e garagem coberta para dois
carros.

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

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.
MASCULINO: Marceneiro / Motorista de
Caminhão / Mecânico de Manutenção / Auxiliar de Produção / Serviços Gerais / Área Administrativa / Expedição.

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

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

IMÓVEL
VENDE-SE

CASA NO PARQUE ALVORADA EM CERQUILHO
Casa construída 130m², terreno com 496m². Fundo todo
gramado com um pequeno jardim na frente. Casa contém dois
dormitórios, um suíte, lavabo, um banheiro social, sala e cozinha grande, lavanderia, garagem para 4 carros, sendo 2 cobertos, portão social e portão automático para carro. Valor R$500
mil. Tratar pelo telefone (11)99652-4444, com Helena.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

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.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA

Saiba o que é salário-família
e quem tem direito
Divulgação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO
PAPEL, PAPELÃO E CORTIÇA DE PORTO FELIZ E TIETÊ - CNPJ
58.975004/0001-75, pelo presente Edital, convoca os senhores membros da Diretoria de Representantes e todos os trabalhadores, integrantes da categoria profissional representada pelo respectivo sindicato, para a ASSEMBLEIA GERAL, observadas à legislação vigente e
as normas estatutárias, para se reunirem, em primeira convocação,
às 5h30 na segunda, 16 de agosto de 2021, na empresa Westrock,
sito à avenida Antonio Monteiro Junior, 6800, CEP 18540.000, Porto
Feliz/SP, e, se não houver número legal, em segunda convocação às
13h30 do mesmo dia e em mesmo local, com qualquer número de
representantes.
ORDEM DO DIA
a) Leitura, discussão e aprovação da ata da assembleia anterior;
b) Manutenção de todos os direitos adquiridos nos acordos e convenções coletivas de trabalho anteriores, em anexo, e elaboração e
aprovação de nova pauta de reivindicações;
c) Autorização da Diretoria do sindicato, para juntamente da Diretoria da Federação ou separadamente, iniciar as negociações coletivas
ou individuais, celebrar acordos salariais ou suscitar dissídio coletivo,
tendo em vista que, no próximo 30 de setembro de 2021, expira o
prazo de vigência da última convenção coletiva celebrada com as entidades sindicais patronais, respondendo este sindicato pelos trabalhadores da categoria, inorganizados, de acordo com as normas legais,
sendo que a votação (por escrutínio secreto favorável) autorizará este
sindicato a assim proceder;
d) A contribuição será descontada em folha de pagamento, conforme determina expressamente, o art. 8º, inciso VI da Constituição
Federal (“IV - A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se
tratando de categoria profissional, será descontada em folha para
custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei.”) e recolhida pelo
empregador ao sindicato da categoria profissional. Os trabalhadores
poderão se opor ao desconto da contribuição, após as assinaturas dos
acordos ou convenções coletivas no prazo de 10 dias, mediante carta
individual encaminhada à entidade sindical. É de exclusiva responsabilidade do sindicato da categoria profissional esclarecer qualquer dúvida ou questionamento do empregado, envolvendo a sua vontade em
contribuir para o sindicato profissional. O recolhimento ao sindicato
da categoria profissional será feito pelo empregador até 10 dias úteis
após o desconto, comprometendo-se o sindicato da categoria econômica a emitir circular de ciência aos empregadores. A contribuição
será calculada com base na remuneração dos trabalhadores e incidirá
de outubro de 2021 a setembro de 2022, com teto de 70;
e) Deflagração de greve, nos termos da lei, em caso de fracasso nas
negociações e desatendimento às novas reivindicações;
f) Desconto no abono extraordinário de R$100 e na participação
nos resultados de R$100 dos não-sócios em favor do respectivo sindicato.
Porto Feliz, 30 de julho de 2021
Davi Geraldo Romero - presidente

Esta é a July, uma fêmea de porte pequeno! Ela foi retirada de maus-tratos em uma residência de um usuário de
drogas. Vivia amarrada e, no cio, era vítima de outros cães.
Bastante carinhosa, ela gosta de brincar e se dá bem com os
outros animais Hoje, já castrada e vacinada, aguarda adoção
responsável. Mais informações pelo telefone (15)99739-3002
ou acesse miaujude.com.

NOSSA FOLHA
(15)3282-5133
WhatsApp

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSOCIADOS
O TIETÊ ESPORTIVA CLUBE (TEC), no uso de suas atribuições legais e atendendo às disposições do seu Estatuto
Social, convida a comparecer em sua secretaria os associados abaixo descriminados, com prazo de 10 (dez) dias contados desta publicação, para tratar de assuntos de seu real
interesse. A presente convocação será fixada em quadro
próprio na sede do clube.
a) CÉSAR AUGUSTO MARTOS
b) DÉBORA DE OLIVEIRA SILVA
c) ELAINE CRISTINA DA SILVA
d) ELIZANGELA AMADO GARCIA
e) FABRICIO F. XAVIER DA SILVA
f) JOSÉ CARLOS PREZOTTO
g) MARCELO ABUD
h) MICHEL SACCO
i) PAULO SÉRGIO TEZOTO BACILI
j) PEDRO SOUZA CAMPOS NETO
k) PRISCILA MARIA NETTO SOARES
l) ROSANGELA MORO SERAFIM
Nada mais havendo a deliberar, firmo a presente em
Tietê, 30 de julho de 2021

TIETÊ ESPORTIVA CLUBE
JOÃO GONZAGA BETE
presidente da Diretoria-Executiva
Biênio 2021/2022

No artigo desta edição,
abordarei sobre o salário-família, cuja maioria das
pessoas já ouviu falar desse benefício, e que, no dia
de hoje, explicarei de forma
fácil de entender o que é e
quem tem direito.
Vale ressaltar que o salário-família tem como finalidade auxiliar empregados
de baixa renda, inclusive o
doméstico, e o trabalhador
avulso que tenham filhos
menores de 14 anos ou
portadores de deficiência,
conforme o número de dependente(s), e esse requerimento é feito na própria empresa em que o empregado trabalha.
Quanto ao trabalhador avulso, este deverá solicitar o benefício ao sindicato ou órgão gestor de mão de obra.
Para ter direito a esse benefício, além de preencher o requisito citado acima, é necessário também comprovar que é de baixa
renda. Em 2021, segundo a Portaria 477/2021, têm direito àqueles trabalhadores com salário mensal inferior a R$1.503,25.
Art. 4º da Portaria 477/2021. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14
anos, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de
2021, é de R$51,27 para o segurado com remuneração mensal
não superior a R$1.503,25. (grifo nosso)
Exemplo: Se a família possui quatro filhos menores de 14
anos ou com alguma deficiência, esta receberá o valor total de
R$205,08 (4 filhos x R$51,27 valor de cada cota = R$205,08 total recebido).
ATENÇÃO
l Os enteados e os menores tutelados são considerados para
recebimento do salário-família.
l O aposentado por invalidez ou por idade, bem como os
demais aposentados com mais de 65 anos (homem) ou 60 anos
(mulher), têm direito ao benefício salário-família, conforme o
artigo 65 da Lei 8.213/91.
Lei de Benefícios - nº 8.213/91
Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou
equiparados nos termos do § 2o do art. 16 desta Lei, observado o disposto no art. 66. (Redação dada pela Lei Complementar
nº 150, de 2015).
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade
e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se
do sexo masculino, ou 60 anos ou mais, se do sexo feminino,
terão direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria. (grifo nosso)
Em caso de dúvidas, consulte uma advogada ou advogado
da sua confiança e especialista em Direito Previdenciário.
Geruza Flávia dos Santos é advogada especialista
em Direito Previdenciário e Trabalhista,
inscrita na OAB/SP 266.012.
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FUTEBOL DE CAMPO

Comercial disputa o Campeonato Paulista 2021
Estreia ocorrerá no sábado, 28 de agosto, e terá jogos realizados no estádio “José Ferreira Alves”, no município de Tietê
Divulgação Comercial

CORRIDA DE RUA

1º Treinão da Ecort presta
homenagem a Henrique Albino
Divulgação Ecort

Atletas de base, da categoria sub-17, disputarão o Paulista
O Comercial Futebol Clube, juntamente do projeto
“Cidadãos do Futebol”, disputará o Campeonato Paulista de Futebol de Base pelas
categorias sub-15 e sub-17.
Será o retorno do alvinegro
às competições oficiais da Federação Paulista de Futebol.
Na oportunidade, o Co-

mercial Futebol Clube integra
o Grupo 2 ao lado dos seguintes clubes: Associação Esportiva Santacruzense (Santa
Cruz do Rio Pardo), Clube
Atlético Taquaritinga (Taquaritinga), Ferroviária Futebol
S/A (Araraquara), Grêmio Novorizontino (Novo Horizonte)
e União Futebol Clube de Ia-

canga (Iacanga).
Vale ressaltar que o Campeonato Paulista de Futebol
de Base conta com 42 equipes e terá início no sábado,
28 de agosto, e encerramento
em 22 de dezembro.
A estreia terá jogos no estádio “José Ferreira Alves”,
em Tietê.

Corredores estiveram reunidos em memória do atleta e parceiro do grupo
A Equipe de Corredores de
Rua de Tietê (Ecort) realizou
no domingo, 25 de julho, o 1º
Treinão Atleta “Henrique Albino” e contou com a participação de integrantes de Tietê e
de municípios vizinhos. Obje-

tivo da ação foi o de ressaltar a
importância de Henrique Albino para o grupo em virtude do
seu falecimento recentemente.
Nesta data, o percurso determinado de 6,4 quilômetros
e, de 12,8 quilômetros, para

Onde Anda Você?

César Guitte atuou como
ponta-direita e lateral
Hoje, presto homenagem
a um grande atleta da geração
de 1970. Seu nome é Benedito
César de Godoy Guitte, mais
conhecido como Cesinha
(Nossa Folha). O homenageado nasceu em 18 de janeiro de
1972, da união de Maria Ivone
de Godoy Guitte e Lázaro dos
Santos Guitte. Ainda muito
cedo já mostrou que o futebol
era sua paixão.
Muito habilidoso, aos 12
anos, César Guitte deu início à
sua vida esportiva no futebol
de campo na posição de ponta-direita pela categoria Mirim
do Comercial Futebol Clube,
quando morava no bairro Bela

Vista.
Depois, aos 14 anos, começou a atuar pela escola de futebol do AMA, que tinha como
técnico Milton Moreira. Na
época, os treinos ocorriam no
campo do Seminário Santa Teresinha. Alguns meses depois,
encerradas as atividades da escolinha do AMA, César Guitte
foi convidado para jogar pela
equipe do então Departamento de Esportes, Turismo e Lazer (Detel) e fez importantes
partidas sob o comando de
Milton Moreira.
Aos 17 anos, passou a atuar pela equipe da escola “Plínio
Rodrigues de Morais”, também
treinada por Milton Moreira
que, segundo César Guitte,
teve grande influência na sua
vida dentro do futebol.
Em 1990, foi convidado por
Ulerick, ex-jogador do Comercial, a participar do “Peneirão”
no Ituano e, lá, acabou sendo
convocado, mas, na época, por
motivos de doença do seu pai,
teve que abandonar o Centro de Treinamento e voltar
para Tietê para ajudar a mãe
no sustento da casa. Até hoje
muitos falam que César Guitte
poderia ter chegado à fama devido à sua capacidade técnica
e talento com a bola.
Passado esse período e superado as adversidades, o homenageado deu sequência às
atividades esportistas e jogou
em equipes como Comercial,
Santa Cruz, Gargalo, Guara-

ni Show, Estrela, Corintinha,
União de Porto Feliz e Votoran,
de Boituva, além de futebol de
salão e society.
Em 1996, passou a jogar
como lateral direito e, entre as
conquistas, já foi tricampeão
da Copa Tietê (futebol de campo e de salão) pelo Gargalo;
campeão juvenil pelo União,
de Porto Feliz; campeão Varzeano e Municipal pelo Gargalo;
campeão da Copa Santa Cruz
e Copa América pelo Gargalo; campeão do Cafú, jogando
pelas equipes do Gargalo, Laticínios Mu-Mú e Can-Can; vice-campeão pelo Futec, entre
outros.
Pai de um único filho, o
Vinícius, de 23 anos, nos últimos anos, o hobby de César
Guitte (exceto no período de
distanciamento social) era de
reunir os amigos para jogar no
Clube Dema Foresto, no Aesc,
no Máster do Gargalo e na Associação do Povo Feliz. Além
disso, antes da pandemia da
covid-19, o homenageado também estava dentro dos gramados nas coberturas esportivas
para registrar os campeonatos
por meio do jornal Nossa Folha e da página César Guitte
Esportes & Eventos.
Pessoalmente, eu, Édie Honório, como árbitro de futebol
já apitei várias partidas que
César Guitte atuou, sendo que
em uma delas dei cartão amarelo para o atleta. Até hoje,
César Guitte fala que, naque-

quem fez duas voltas, teve a
saída da praça dr. Elias Garcia,
priorizando as medidas sanitárias de segurança.
Vale destacar que o próximo treinão da Ecort ocorrerá
no domingo, 22 de agosto.

Édie Honório
Fotos arquivo César Guitte

GARGALO FUTEBOL CLUBE, CAMPEÃO DA COPA TIETÊ EM 1997
Em pé: Marcelo Canavese, Gerson Butignoli, Emerson de Moraes (Xinhão), Osvaldo
Neto, Antonio Nicolosi (Cuca), Dirceu Cadorim, Cassiano Baldo, Roberto Dal Pozzo Júnior
(Xuxinha), Sérgio Cuba, Rodrigo Cancian, João Guilherme Bete, Anderson Simão e Tadeu
Maldonado. Agachados: Marcelo Cancian (Quinha), César Guitte (Cesinha), William,
Edinho, Valério de Paula, Ricardo Sacon, Paulo Bueno e Fêlix Giacomazzi
le dia, não merecia a punição.
Sempre brinco com ele e digo:
“quem disse que craque não recebe cartão?”
Independente de qualquer
situação em campo, sempre
admirei o talento de César
Guitte, que jogava um futebol
considerado o melhor. Tanto
é que se, realmente, ele não
fosse bom jamais seria convocado para o “Peneirão” em Itu.

Infelizmente, o destino não
quis que César Guitte se tornasse atleta profissional e brilhasse nos campos País a fora.
Deus quis que ele construísse
seu caminho em terras tieteenses. As chances de se tornar
um profissional acabaram, porém, o amor pelo esporte será
eterno.
PIADINHA DA SEMANA
- Uma paciente chega para

consulta e pergunta: “doutor,
como eu faço para emagrecer?”
O médico diz assim: “basta a senhora mover a cabeça
da esquerda para a direita e
da direita para a esquerda”.
A
paciente
pergunta:
“quantas vezes, doutor?”
O médico responde: “todas as vezes que lhe oferecerem comida”.
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Cipatex lança revestimento capaz de inativar vírus
Além de atuar contra bactérias, fungos e outros tipos de vírus, a tecnologia inativa 99,72% do vírus Sars-CoV-2 em três minutos
Desde o início, o segmento
fitness foi um dos mais impactados pela pandemia do novo
coronavírus. Ao longo de mais
de um ano, diversas restrições
às academias foram impostas,
como proibição de atividades
presenciais em determinados
momentos, limite de ocupação
e adoção de protocolos rígidos
de higiene e distanciamento.
Diante do cenário ainda desafiador, o setor busca outras
soluções para atuar de forma
segura. A utilização de revestimentos antivirais em aparelhos de ginástica pode ser uma
grande aliada para reduzir os
riscos de contaminação.
Como as máquinas e equipamentos são compartilhados
pelos frequentadores e o vírus
causador da covid-19 tem alta
capacidade de contaminar superfícies e objetos, a aplicação
de revestimentos antivirais
nos assentos e apoios dos
aparelhos é uma ferramenta
importante para complementar as ações preventivas implementadas nas academias.
Produzidos pela Cipatex,
fabricante brasileira de lami-

nados sintéticos, os revestimentos dos aparelhos são
capazes de inativar 99,72% do
vírus Sars-CoV-2 em três minutos. Para garantir a proteção,
os produtos recebem, no momento da fabricação, um aditivo de micropartículas de prata
e sílica desenvolvido pela Nanox, empresa de nanotecnologia. A prata oxida a camada de
gordura que protege o vírus e,
assim, este é eliminado.
Vale registrar que a primeira academia no Brasil a ter
material sintético antiviral nos
equipamentos fica em Cerquilho. De acordo com o gerente
da Level Fitness, Lucas Fernandes Ribeiro, os revestimentos
de mais de 20 aparelhos da
academia foram substituídos por materiais antivirais.
“Desde o início da pandemia
adotamos diversas medidas
para assegurar a proteção dos
profissionais e alunos. A substituição dos revestimentos é
uma estratégia que visa trazer
ainda mais segurança sanitária, além de agregar maior
valor ao patrimônio. Mesmo
com o avanço da vacinação, os

Divulgação

A primeira academia no Brasil a ter material sintético
antiviral nos equipamentos fica em Cerquilho
desafios desta pandemia são
grandes e oferecer esse benefício aos frequentadores pode
fazer a diferença”, reforçou o

gerente.
A coordenadora de laboratório da Cipatex®, Andreza
Scudeler, explicou que os ma-

teriais com eficácia virucida
diminuem o risco de contaminação cruzada, considerando que, se alguma pessoa
infectada expelir gotículas de
saliva ou tocar com as mãos
contaminadas nos revestimentos, a tecnologia antiviral empregada no laminado age para
inativar o vírus. “A tecnologia
também atua contra outros tipos de vírus, além de bactérias
e fungos”, complementou a
coordenadora.
É importante mencionar
que os produtos foram submetidos a testes conduzidos pela
empresa especializada Quasar
Bio, referência em ensaios com
SARS-CoV-2, e que possui seus
laudos protocolados pelo professor dr. Lucio Holanda Gondim de Freitas Jr, especialista
no assunto. Os ensaios foram
feitos em laboratório Nível de
Biossegurança 3 (NB-3) e obedecendo às Boas Práticas de
Laboratório (BPL).
Além de laminados sintéticos para o mercado fitness,
a Cipatex® desenvolveu revestimentos antivirais, antibacterianos e antifúngicos para

atender outros segmentos,
como moveleiro, automotivo
e hospitalar. “A empresa não
mede esforços para encontrar
soluções a fim de auxiliar vários setores no enfrentamento
da covid-19. Foi um processo
cuidadoso que resultou em
produtos, realmente, eficazes
contra o Sars-Cov-2, mantendo as características químicas
e físicas dos revestimentos,
como toque suave e resistência ao uso contínuo”, detalhou
o gerente de desenvolvimento
da Cipatex®, Rodolfo Zaratin.
Por meio de comunicado
oficial à imnprensa, o head de
marketing da Cipatex®, Silvio
Martins, destacou que a busca
por produtos mais higiênicos e
que garantem maior proteção
é uma nova demanda dos consumidores que deve permanecer por muito tempo, mesmo
após a pandemia. “As soluções
com propriedades antivirais
auxiliam na retomada da vida
cotidiana e na recuperação de
muitos negócios. As tecnologias protetivas seguirão como
tendência”, completou Silvio
Martins.

ATENDIMENTO

OPORTUNIDADES

Prefeito, vice-prefeita e equipe saem às
ruas em plano de ação emergencial

Municípios divulgam vagas
de emprego da semana

Em Tietê, desde 12 de julho, um plano de ação emergencial e previamente firmado
entre Prefeitura, Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social e Albergue Noturno,
tem como objetivo informar
os cidadãos em situação de
rua sobre a liberação do pernoite nas dependências da entidade, localizada nas proximidades do Terminal Rodoviário.
Com esta nova onda de frio
intenso e de temperaturas baixas, a pedido do prefeito Vlamir Sandei (PSDB) um plano de
ação emergencial precisou ser
intensificado devido às baixas
temperaturas.
Para isso, na noite da quarta, 28 de julho, com apoio da

Divulgação PMT

Prefeito Vlamir Sandei acompanhou a abordagem
junto aos moradores de rua
Defesa Civil e da Guarda Civil
Municipal (GCM), o prefeito

Vlamir Sandei, a vice-prefeita Ana Madureira, secretários

municipais e profissionais de
Enfermagem saíram às ruas
de Tietê em busca da população em situação de vulnerabilidade, convidando-as para se
dirigir, em transporte providenciado pelo município, até
o Albergue Noturno. Lá, foram
ofertados banho quente, jantar e café da manhã, prontamente preparados pela entidade, representada por Carlos
Nazareth de Macedo.
Pensando na possibilidade
de renúncia dos cidadãos, a
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social preparou-se também para
a oferta de cobertores, além de
pares de meias e distribuição
de alimentos.

METEOROLOGIA

PATRIMÔNIO PÚBLICO

Frente fria histórica faz
temperaturas caírem

Com recursos de leilão,
Jumirim compra ambulância

Julho se despende com frio
muito intenso em vários Estados do Brasil, com registros de
temperaturas negativas, geada
e neve. Tudo isso é consequência de uma forte frente fria que
avançou sobre o País na última
semana de julho, e que veio associada a uma massa de ar de
origem polar, possivelmente a
mais forte deste ano até agora,
e também devido a um ciclone
extratropical. De acordo com o
Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), esta frente fria se
prolongará até este domingo,
1° de agosto.
Vale lembrar que, em perí-

Em Jumirim, uma medida
inteligente trará benefícios à
população. A Prefeitura, que
tem no comando o prefeito
Daniel Vieira (DEM), leiloou
veículos, móveis e eletroeletrônicos sucateados. A ideia foi
reverter o patrimônio público
em depreciação e sem utilidade em recursos que serão utilizados para melhorias.
Com a venda dos lotes,
arrecadou-se
R$131.350,00.
Desse total, pouco mais de
R$95 mil serão destinados à
aquisição de uma ambulância
zero quilômetro, tipo furgão
adaptada para implantação

odos de frente fria, tanto humanos quanto animais sofrem
com as baixas temperaturas e
a queda na umidade relativa
do ar. O frio rigoroso afeta a
todos.
As campanhas de arrecadação de doações são importantes tanto para as famílias
carentes, quanto para os animais desamparados. Procure
uma em sua cidade! Antes,
separe as roupas para pessoas
e para os pets, assim como as
mantas e os cobertores. Se não
encontrar uma campanha de
arrecadação, vá aos abrigos e
lares provisórios.

de UTI móvel, e o restante dos
recursos será empregado no
setor de educação, segundo a
Prefeitura.
NOVIDADE - A agência do
Banco do Brasil de Jumirim
agora conta com novo caixa
eletrônico. O chamado terminal reciclador é habilitado para
depósitos e saques e funciona
de segunda a sexta, das 9 às
17 horas, com serviço especial
nas datas de pagamento.
Com a crescente demanda,
o banco atendeu à solicitação
do prefeito e contratou um
novo funcionário para auxiliar
no atendimento à população.

Divulgação

Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura oferece
vagas para profissional com
experiência em manutenção
de acessórios de auto e aplicação de adesivo (insufilm),
assistente de Marketing com
formação em Publicidade e
Propaganda, marceneiro, pedreiro, operador de retroescavadeira, auxiliar de Saúde Bucal (masculino ou feminino),
operador e programador de
torno CNC, ajudante de padeiro e produção (sexo masculino), além de estágio para
estudantes de Administração
e Direito, residentes em Tietê.
Os interessados devem entregar o currículo na rua Presidente Kennedy, 23, no Centro
da cidade. O telefone do local
é o (15)3285-2887.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
tem vagas de estágio para
estudantes de curso superior,
residentes em Cerquilho, segurança do trabalho que esteja concluindo Ensino Superior,
profissional da Enfermagem
com curso técnico ou superior a partir do 2º semestre,
profissional de Recursos Humanos (RH) com ensino técnico ou superior, açougueiro/
repositor para atuar em super-

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

mercado, operador de máquina, soldador, cozinheiro chef,
operador de retroescavadeira,
fonoaudiólogo, auxiliar de instalação, biomédico, assistente
contábil, assistente de Departamento Pessoal e de Departamento Fiscal, operador e
programador de torno CNC,
torneiro mecânico, expedidor, operador têxtil, mecânico de manutenção, eletricista
de manutenção, meio oficial
montador hidráulico, marceneiro, soldador, mecânico,
vendedor externo, ajudante de
açougueiro, líder e sub-líder
de perecíveis (padaria e frios),
técnica de Enfermagem, auxiliar administrativo, técnico em
elétrica industrial, eletrônica
e eletromecânica, auxiliar de
produção, costureira, tecelão, fisioterapeuta, lavador
de máquinas e equipamentos
pesados, encarregado de obra,
cabeleireiro, profissional para
almoxarife, auxiliar de linha
de produção (masculino e feminino), costureira e preparador de Centro de Usinagem
CNC.
Os interessados nas vagas
devem encaminhar o currículo
para a cate@cerquilho.sp.gov.
br ou preencher ficha na avenida Corradi Segundo, 380. O
telefone é o (15)3284-5652.
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DIAS DOS PAIS

Vino di Vita

A Vino di Vita tem tudo para você
comemorar esta data com muito
amor e carinho com o seu paizão.
Confira nossos kits e promoções!
Vino di Vita - 15 anos com o melhor sabor para sua vida.

COVID-19

Vacinação atenderá o público com a segunda dose
Em Tietê, a campanha ocorre nas dependências do ginásio “Acácio Ferraz”, nos horários das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas
De acordo com o cronograma de imunização contra
a covid-19, a Secretaria de
Saúde e Medicina Preventiva
de Tietê anunciou que nesta
sexta, 30 de julho, a vacinação atenderá com a segunda
dose o público vacinado em 7
de maio e os que foram agendados para 28 e 29 de julho.
A campanha de vacinação
ocorre no ginásio “Acácio
Ferraz”, na Nova Tietê, das 8
às 12 horas, para os cidadãos
nascidos de janeiro a junho
e, das 13 às 16 horas, para
quem nasceu entre julho e
dezembro. No local, prossegue a Campanha “Vacina
Contra a Fome” que, por meio
da Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, arrecada alimentos para as famílias carentes.
Vale ressaltar que há a
obrigatoriedade de apresentar cópia do comprovante de
endereço e do CPF.
Já na Policlínica Municipal
de Cerquilho, nesta sexta, 30
de julho, das 8 às 11 horas, a
Secretaria Municipal de Saúde aplica a primeira e segunda doses em gestantes e em

puérperas até 45 dias.
Neste mesmo dia, no Centro Municipal de Eventos, das
13 às 18 horas, haverá a vacinação pelo sistema drive-thru
para pessoas a partir de 26
anos.
Já neste sábado, 31 de julho, também pelo sistema de
drive-thru, será aplicada a segunda dose nas pessoas que
foram vacinadas com a AstraZeneca em 7 e 8 de maio.
Pede-se a entrega da cópia de
documento pessoal com foto
e CPF, além de cópia do comprovante de residência.
Vale lembrar que a Policlínica e o Centro de Eventos
também são ponto de coleta
da Campanha do Agasalho.
Em Jumirim, a vacinação
contra a covid-19 atenderá
com a segunda dose a população que se vacinou nos dias
23 e 29 de junho. Imunização
ocorrerá nesta segunda, 2 de
agosto, das 8 às 13 horas, na
Secretaria Municipal de Saúde. Também há a obrigatoriedade de apresentar cópia do
comprovante de endereço e
do CPF.
VACINÔMETRO - Os mu-

Divulgação

Até ontem, 29 de julho, Tietê já tinha aplicado
31.902 doses de vacinas
nicípios de Tietê, Cerquilho,
Laranjal Paulista e Jumirim seguem na imunização contra a
covid-19.
Até ontem, 29 de julho, somando todo o público-alvo da
vacinação, em Tietê já tinham
sido aplicadas 31.902 doses;

em Cerquilho, o número era de
37.556; em Laranjal Paulista,
23.167; e, em Jumirim, somavam 2.563 imunizados.
Vale constar que estes dados foram publicados na página do Vacinômetro do Governo do Estado de São Paulo. É

importante ressaltar, ainda,
que estes números relacionados aos municípios paulistas
podem ser acompanhados diretamente no site vacinaja.sp.
gov.br/vacinometro.
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde de
Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista.
Até esta quinta, 29 de julho, Tietê registrava 3.850 casos confirmados, sendo 3.682
curados e 63 em recuperação,
além de 103 óbitos.
Já Cerquilho acumulava até
quarta, 28 de julho, 6.328 casos confirmados, 5.695 curados e 387 em recuperação. O
número de mortes seguia em
alta com 146 óbitos.
Em Jumirim, os casos confirmados de covid-19 somavam até ontem, 29 de julho,
595 pessoas positivadas, tendo 586 curadas, três em isolamento e sete óbitos.
Já Laranjal Paulista registrava até quarta, 28 de julho,
5.305 casos confirmados, com
5.008 pacientes curados, 187
em recuperação e 110 óbitos.

ANTECIPAÇÃO - O governador João Doria (PSDB)
anunciou na quarta, 28 de
julho, a antecipação do calendário de vacinação contra
a covid-19 no Estado de São
Paulo.
Segundo Doria, a conclusão da imunização dos adultos deve ocorrer em 16 de
agosto, quatro dias antes da
previsão anterior. Assim, os
adolescentes também terão
vacinação antecipada.
A reprogramação é fruto
da chegada de mais 1,3 milhão de vacinas do Instituto
Butantan, compradas pelo
governo para agilizar o Plano
Estadual de Imunização (PEI).
Quem tem entre 28 e 29
anos poderá se vacinar a partir de hoje, 30 de julho. Quem
tem entre 25 e 27 anos deve
ser imunizado a partir de 5
de agosto. As pessoas com
idades entre 18 e 24 anos receberão a imunização a partir
de 10 de agosto.
O “Dia da Esperança” passa a ser 16 de agosto, quando
toda a população adulta de
São Paulo deverá ter recebido
pelo menos a primeira dose.

A PARTIR DE DOMINGO

NO ESTADO

SP amplia funcionamento de atividades

Ficam proibidas queima e
comercialização de fogos

Por meio do Plano São Paulo, o Governo do Estado anunciou na quarta, 28 de julho, a
ampliação da capacidade de
público presencial e horário
de funcionamento de comércios e serviços não-essenciais
a partir deste domingo, 1º de
agosto. Após sucessivas melhoras nos índices de saúde e
vacinação acelerada contra a
covid-19, os estabelecimentos
poderão funcionar entre 6 horas e meia-noite, com ocupação presencial de até 80% .
As novas regras vão valer
entre 1º e 16 de agosto. O limite de horário de funcionamento de comércios, serviços
em geral e espaços religiosos
passa de 23 horas para a meia-noite. O governo também confirmou o fim do toque de reco-

lher durante as madrugadas.
A capacidade máxima de
ocupação permitida nos estabelecimentos,
atualmente
em 60%, sobe para 80%. O uso
obrigatório de máscara em
ambientes de acesso público,
distanciamento mínimo de um
metro e respeito a protocolos
de higiene estão mantidos.
O acesso de clientes a shoppings, galerias, lojas de rua,
bares e restaurantes deverá
ser interrompido às 23 horas,
com atendimento permitido
até meia-noite. Todas as atividades econômicas devem obedecer aos protocolos setoriais
de segurança sanitária previstos no Plano São Paulo.
Eventos que geram aglomerações em casas noturnas,
shows de médio e grande por-

te e competições esportivas
com público, continuam proibidos, com possibilidade de
reabertura condicionada aos
resultados de eventos modelo sob supervisão das autoridades de saúde e averiguação
pelo Centro de Contingência.
O Governo do Estado mantém a recomendação de escalonamento de horários para
entrada e saída de trabalhadores dos setores de comércio,
serviços e indústrias. Também
seguem liberadas as celebrações individuais e coletivas em
igrejas, templos e espaços religiosos, sob rígido cumprimento de protocolos de higiene e
distanciamento social.
RETOMADA - Se a contenção da pandemia e os reflexos
da vacinação continuarem

positivos, o governo planeja
avançar da fase de transição
para a etapa de retomada segura a partir de 17 de agosto.
A expectativa é eliminar as
restrições de horário e liberar
atendimento presencial com
capacidade de 100% a partir da
segunda quinzena de agosto,
mas com manutenção das regras para máscaras, distanciamento e protocolos de higiene.
Na retomada segura, as regras gerais e setoriais de segurança sanitária continuarão as
mesmas da fase de transição
e válidas para os 645 municípios. As Prefeituras vão manter autonomia para determinar rigidez de restrições se as
circunstâncias locais da pandemia e capacidade hospitalar
tiverem piora.

ASSINE E
ANUNCIE

(15)3282-5133

O governador João Doria (PSDB) sancionou a Lei
17.389/2021, de autoria dos
deputados Bruno Ganem (Podemos) e Maria Lúcia Amary
(PSDB), que proíbe a queima,
soltura, comercialização, armazenamento e transporte de
fogos de artifício e de artefato
pirotécnico de estampido no
Estado de São Paulo. A sanção
foi publicada na edição de ontem, 29 de julho, do Diário Oficial do Estado.
Segundo a lei, a proibição
se aplica a recintos fechados,
ambientes abertos, áreas públicas e locais privados. Fogos
que produzem efeitos visuais
sem estampidos podem continuar a ser utilizados e comer-

cializados. Permanece permitida a comercialização de fogos
de artifício e dos artefatos pirotécnicos de estampido fabricados no Estado de São Paulo
destinados a outros estados e
a outros países.
O valor da multa aos infratores será equivalente a
150 vezes o valor das Unidades Fiscais do Estado de São
Paulo (Ufesp), ou pouco mais
de R$4,3 mil. De acordo com
a lei, se a infração for cometida por empresa, a multa será
equivalente a 400 vezes o valor da Ufesp, ou pouco mais de
R$11,6 mil. Além disso, os valores serão dobrados em caso
de reincidência em período inferior a 180 dias.
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ANIVERSARIANTES

Teresa Morandim Fré
aniversariou na sexta,
23 de julho, e recebeu
todo o carinho dos
familiares e dos amigos

Vereador Jairo de Castro
comemorou mais um ano
de vida na segunda, 26
de julho, na companhia
da família e dos amigos

Vereador Claudio
Donizeti assoprou
velinhas na terça, 27
de julho, ao lado dos
familiares e amigos

Ana Paula de Campos
Amaral aniversaria hoje,
dia 30, junto do marido
Sebastião e dos filhos
Luiz e Ana Clara

Bolo de hoje, 30 de julho,
será para Ariana Dias
Velho, que brinda mais
um ano com o marido
Luiz Fernando e família

Bruna Roese receberá os
cumprimentos especiais
dos familiares e dos
amigos nesta sexta,
30 de julho

Carmem Calegare festeja
mais um ano hoje, 30
de julho, na companhia
do marido Aquiles e dos
filhos Nara e Caio

A família e os amigos
parabenizam Cristiano
Pasquotto pela nova
idade a ser comemorada
nesta sexta, 30 de julho

O marido Beto e os filhos
Betinho e Lígia felicitam
Érica Del Agnolo Mazer
pelo aniversário nesta
sexta, 30 de julho

Elaine Nilio vai mudar de
idade nesta sexta, 30 de
julho, junto do marido
Eduardo Businari, da
filha e dos familiares

Gabriele Leite recebe
os parabéns dos pais
Edelzuita e Roberto, dos
familiares e dos amigos
nesta sexta, 30 de julho

Guilherme Carneiro
Vizioni rasga folhinha
hoje, dia 30, ao lado
dos pais Lwzyano e Alba
Regina e da irmã Ana

Guilherme Hernandes
completa 18 anos nesta
sexta, 30 de julho, e
comemora a data na
companhia da família

Maria Costa Grando
Biagioni, filha de Samira
e Erick e irmã de Helena,
assopra velinhas nesta
sexta, 30 de julho

Maria Luiza Mazzer faz
aniversário hoje, dia 30,
junto das filhas Manuela
e Isadora, da mãe Neila,
do namorado e família

O filho Neto e os
familiares enviam os
cumprimentos para
Moacir Bordenale nesta
sexta, 30 de julho

Nerli Vaz celebra mais
um ano de vida nesta
sexta, 30 de julho, ao
lado do marido Wagner,
do filho e familiares

Brinde desta sexta, 30
de julho, será para Rose
Gonse, que festeja a
data especial com o filho
Fernando e a família
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Ana Maria Mondini Urso
celebra mais um ano de
vida amanhã, dia 31, ao
lado do marido Carlinhos,
dos filhos e dos netos

Carol Gazabim rasga
folhinha neste sábado,
31 de julho, junto do
marido Felipe Fabiano
e de toda a família

As filhas, os netos, os
genros e familiares
parabenizam Cleusa
Tamer pela nova idade
neste sábado, dia 31

Cida Giovanetti assopra
velinhas neste sábado,
31 de julho, ao lado do
marido Bertinho e dos
filhos Fernanda e Felipe

Daline Carminatti muda
de idade neste sábado,
dia 31, na companhia do
filho Victor, dos pais, dos
irmãos e familiares

Danilo Sônego recebe
os parabéns da esposa
Patrícia, das filhas, da
mãe e de toda a família
amanhã, 31 de julho

A esposa Doro, o filho
Elias e os familiares
felicitam Dante Costa
pela nova idade neste
sábado, 31 de julho

Fernanda Giovanetti
aniversaria amanhã,
dia 31, junto do marido
Rafael, dos pais Cida e
Bertinho e do irmão

Frédia Leite receberá
flores e telefonemas
pela passagem do
seu aniversário neste
sábado, 31 de julho

João Paulo Canatelli
assopra velinhas neste
sábado, 31 de julho, na
companhia da esposa
Vanessa e da família

Familiares e amigos da
Ecort parabenizam José
Pedro Queiroz (Bodão)
pelo aniversário neste
sábado, 31 de julho

Kellin Cesarino vira o
calendário neste sábado,
31 de julho, ao lado do
marido Altair, dos filhos
e de toda a família

A esposa Neusa e as
filhas Eduarda e Nicole
felicitam Luiz Américo
Brancher pela nova idade
amanhã, 31 de julho

Marcelo Martins rasga
folhinha neste sábado,
31 de julho, junto da
esposa Rosangela
e dos familiares

Bolo de amanhã, dia 31,
será para Maria Angela
Sturion, que recebe os
parabéns dos familiares
e dos amigos de Tietê

Maria Inês Thomé Nunes
vai assoprar velinhas
amanhã, 31 de julho, na
companhia dos filhos,
dos netos e família

Neide Uliana brinda
mais um ano de vida
neste sábado, 31 de
julho, ao lado do marido
Tadeu e da filha Luana

Rodrigo Pappêtte celebra
nova idade neste sábado,
31 de julho, e recebe
o carinho da mãe, dos
familiares e dos amigos

O marido Guto, a família
e os amigos felicitam
Simone Módena Abreu
Pires pelo aniversário
neste sábado, dia 31

Simone Sacon troca de
idade amanhã, dia 31,
ao lado do filho Eduardo,
que completa dois anos
nesta mesma data

Valéria Dal Pozzo rasga
folhinha neste sábado,
31 de julho, e festeja
mais um ano de vida
com os amigos

Daniel Amorim será
festejado pelos filhos
Luiza e Danielzinho
e pela família neste
domingo, 1º de agosto

Fellipe Fakri apaga
velinhas no domingo,
dia 1º, com a esposa
Mônica e os filhos Pietro,
Donatella e Lorenzo

Helena Lavoranti
Denardi, filha de
Francisco e Roberta,
assopra velinhas neste
domingo, 1º de agosto

Isabelle Zamunér Vieira
recebe beijos da mãe
Mariana, do irmão Paulo
e da sobrinha Melissa
neste domingo, dia 1º

Juliana Ferreira troca de
idade neste domingo, dia
1º, e ganha beijos dos
pais Isabel e Sidnei, do
irmão Leandro e família

Júlio Cesar Coan brinda
aniversário com a esposa
Daniele Balarti, os filhos
e toda família neste
domingo, 1º de agosto

Marcio Augusto Vieira
aniversaria neste
domingo, 1º de agosto,
ao lado da esposa
Cristiane e familiares

Sandra Ferrari Ramos
rasga folhinha neste
domingo, 1º de agosto,
junto do marido André, do
filho Lyon e familiares

Rosalina Salandin
comemora aniversário
neste domingo, dia 1º,
com o marido Carlinhos,
as filhas e os netos

Ana Cristina Campos,
mais conhecida como
Cris Gurica, muda de
idade nesta segunda,
2 de agosto

A mãe, os familiares e os
amigos cumprimentam
Aurio Valdir Bellucci por
mais um ano de vida na
segunda, 2 de agosto

Brinde da segunda,
2 de agosto, será para
Claudia Milanelo, que
recebe o carinho da
filha e da família

A esposa Evelise e os
filhos Lucas, Ana Laura e
Guilherme parabenizam
Fabiano Janeiro nesta
segunda, 2 de agosto

Gabriela Bete rasga
folhinha na segunda, 2
de agosto, ao lado do
marido Anderson, do
filho Pietro e família

Gualberto Lopes vai
celebrar mais um
aniversário na segunda,
2 de agosto, junto dos
familiares

Kaká Spezzotto
completa mais um ano
de vida na segunda,
2 de agosto, e recebe o
carinho da família

Dr. Luís Poggi Filho
comemora aniversário
ao lado da esposa Cecy
e dos filhos na segunda,
2 de agosto

Luís Henrique Madureira
vai rasgar folhinha na
segunda, 2 de agosto,
na companhia da esposa
Fabiana Mazzer e família

O marido Jardel, o filho
e família parabenizam
Mara Ghiraldi pela nova
idade nesta segunda,
2 de agosto

Paulo Biscaro de Souza
celebra mais um ano de
vida na segunda, 2 de
agosto, junto do filho
Gustavo e familiares

Os filhos Augusto, André
e Sofia, a família e os
amigos cumprimentam
Reginaldo Soares nesta
segunda, 2 de agosto
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ANIVERSARIANTES

Rodrigo Batistuzzo
aniversaria na segunda,
2 de agosto, ao lado da
esposa Cristina, da filha
Bellinha e familiares

Rosangela Bazo recebe
os cumprimentos das
filhas Tatiana e Carolina,
da família e dos amigos
nesta segunda, dia 2

Bolo da segunda,
2 de agosto, será para
Tatiana Prudencio, que
recebe o carinho dos
familiares e amigos

O marido Carlos e
os filhos Geórgia e
Guilherme felicitam
Viviane Ballardini na
segunda, 2 de agosto

Alaide Consorti vai
assoprar velinhas na
terça, 3 de agosto, e
comemorará a data
especial com a família

Ana Clara Ronchi Saccon
aniversaria na terça, 3
de agosto, junto dos pais
Ricardo e Andrea e da
irmã Ana Carolina

A esposa Ana Luiza e
os filhos Enzo e Lucca
felicitam Breno Henrique
Fernandes de Camargo
na terça, 3 de agosto

Evenice Souza festeja
aniversário na terça, 3
de agosto, na companhia
do namorado Gilson, dos
familiares e amigos

Geraldo Antonio Fré
celebra mais um ano
de vida na terça, dia 3,
junto da esposa Vigail,
dos filhos e dos netos

João Momi completa 13
anos na próxima terça,
3 de agosto, ao lado
do pai Robson, da mãe
Talita e toda família

Lucio Santarossa rasga
folhinha na terça, 3 de
agosto, e será festejado
pelos pais Luiz e Tiquita
e pelos familiares

O marido Iremar,
a filha Sofia e familiares
enviam os parabéns
para Marcia Mazzer na
terça, 3 de agosto

Michele Pires recebe os
cumprimentos especiais
do namorado Rodrigo
Cunha e da família na
terça, 3 de agosto

Os filhos Paulo Sérgio,
Elaine e Sandro e família
parabenizam Palmira
Pietro Bom Shinkai na
terça, 3 de agosto

Bolo da terça, 3 de
agosto, será para Renata
Luca, que festeja nova
idade com as filhas
Luísa, Marina e Isadora

Sérgio Pannunzio recebe
os parabéns da esposa
Claudia, dos filhos Pedro
e Lucas e da nora Kelly
na terça, 3 de agosto

Thamires Morales
brinda aniversário na
terça, 3 de agosto, ao
lado do namorado Jeffer
Henrich e dos familiares

Zenaide Prestes Di
Pietro apaga velinhas
na próxima terça, 3 de
agosto, junto da filha
Adriana e das netas

Cristiane Tirabassi
Sebastiani troca de idade
na quarta, 4 de agosto,
ao lado do marido Tato
e da filha Laura

A esposa Cacilda, as
filhas Jessica e Larissa,
os netos e os genros
felicitam Elio Subitoni na
quarta, 4 de agosto

Osvaldo Roma Junior
comemora mais um ano
de vida na quarta, dia 4,
com a esposa Nathalia, o
filho Henrique e a família

Silvia Milanês Fiuza
será festejada pela mãe
Nide, pelos irmãos, pelos
filhos e pela neta na
próxima quarta, dia 4

Thais Casanova troca
de idade na quarta,
4 de agosto, e recebe o
carinho dos familiares
e dos amigos

Valmir Honório
aniversaria na quarta,
4 de agosto, ao lado da
esposa Guacira e dos
filhos André e Felipe

Antônio Campana Junior
comemora aniversário
na quinta, 5 de agosto,
e recebe o carinho da
família e dos amigos

Breno Abud assopra
velinhas na quinta, 5 de
agosto, e festeja a data
especial na companhia
dos pais e familiares

Os filhos, os netos, a
afilhada e toda família
parabenizam Cleusa
Cândido Correa na
quinta, 5 de agosto

Décio Rodrigues
aniversaria na quinta,
dia 5, junto da esposa
Neia, do filho Glauber, da
nora Élide e da netinha

Giovanna Zamuner muda
de idade na quinta, 5 de
agosto, ao lado dos pais
Cleusa e Pampinha, da
irmã e dos familiares

João Inácio Sbompato
celebra mais um ano de
vida na quinta, dia 5, e
recebe os parabéns da
família e dos amigos

Júlia Leardini brinda
aniversário na quinta,
5 de agosto, com os pais
Débora e Tidinho,
o marido e os filhos

Maurício Gama muda de
idade na próxima quinta,
5 de agosto, junto
da filha Beatriz, dos
familiares e dos amigos

O pároco da igreja matriz
São José, de Cerquilho,
Thiago Queiroz Alves
assopra velinhas na
quinta, 5 de agosto

Palmiro Valdir
Sebastiani receberá
os cumprimentos dos
familiares e amigos na
quinta, 5 de agosto

Rosa Maria Persone
Prestes de Camargo
aniversaria na quinta,
dia 5, ao lado do marido
dr. Cypriano e família

Stefânia Amorim celebra
mais um ano de vida
na quinta, 5 de agosto,
junto do marido, dos
filhos e dos familiares
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SANTA CASA DE TIETÊ

POLÍTICA

Cinco crianças nascem em um único dia

Deputado estadual Ricardo
Madalena visita Tietê

Divulgação Santa Casa

No domingo, 18 de julho,
as mamães Claudiene Pereira
do Santos, Amanda Vitória
de Paiva Godoy, Maria Hilda
Alves de Oliveira, Josiane Gomes da Silva e Vitória Leite
dos Santos viraram notícia na
Maternidade da Santa Casa
de Misericórdia de Tietê.
Em um fato inédito, estas
cinco mulheres deram à luz
seus filhos no mesmo dia e
em horários diferentes. Os
partos estiveram sob a responsabilidade de uma equipe
multiprofissional
formada
pela ginecologista e obstetra
Raquel Marcon Roma de Camargo e pelas enfermeiras
Deise, Maria Claudete, Ana
Glaucia e Edilaine.
Para marcar este momento tão feliz, o jornal Nossa Folha parabeniza estas incrivéis
profissionais pelo empenho
e pela dedicação ao trazer ao
mundo cinco bebês saudáveis e deixa uma mensagem
em nome das mamães: “Dra.
Raquel e enfermeiras, vocês
estão fazendo um trabalho
incrível e impecável e merecem todas as homenagens e
todos os agradecimentos do
mundo. Que Deus cuide sempre de vocês todas”.

Arquivo pessoal

Ontem, 29 de julho, o deputado estadual Ricardo Madalena, do Partido Liberal (PL),
acompanhado do coordenador
político em mais de 60 cidades, Wagner Bellucci, esteve
na cidade de Tietê. Na ocasião,
o deputado visitou o jornal
Nossa Folha e a TV Cidade Jardim e divulgou a liberação de
emendas para Tietê.
De acordo com o parlamentar paulista, para o município de Tietê foi indicada uma
verba de R$50 mil para custeio
da saúde, assim como ocorreu
para Jumirim. Já para Cerquilho os R$50 mil serão destinados para o Lar São José, lembrando que referido valor já
está empenhado.
Ainda segundo Ricardo
Madalena, o número recente

de emendas soma R$500 mil,
considerando 11 cidades do
Estado de São Paulo.
Vale ressaltar que, nas eleições de 2018, Ricardo Madalena foi reeleito deputado estadual com 77.554 votos. Entre
suas ações de maior destaque
está a luta pelos testes de fosfoetanolamina sintética, a chamada “pílula do câncer”.
MAIS VERBAS - Já o deputado federal Rodrigo Gambale (PSL) destinou para Tietê
R$400 mil, sendo R$200 mil
para estrutura e outros R$200
mil para a cobertura da Fait.
Em Cerquilho o mesmo
deputado já soma um valor
próximo de R$1,5 milhão em
emendas indicadas, de acordo
com o que informou o assessor Wagner Bellucci.

BODAS

Tony e Nice

Santo e Zezé

Leandro e Olga

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Luiz Antônio Antonietti Chagas (Tony) e Maria
Eunice Marcon Chagas (Nice) festejarão 50 anos de amor e
cumplicidade neste sábado, 31 de julho, junto dos filhos Donald, Denice e Jessica, das netas e familiares. O jornal Nossa
Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Ouro!

Em Cerquilho, Santo Ferrari e Maria José dos Santos Ferrari
(Zezé) celebrarão 51 anos de matrimônio amanhã, 31 de julho,
ao lado dos filhos Sandro, Giselle, Rodrigo e Natália, dos genros
Zanata e Pedro Paulo, das noras Carolina e Elaine e das netas Júlia
Ellen e Isabela. Parabéns pelas Bodas de Crisoberilo!

Em Tietê, Leandro Tomazela e Olga Tavares brindarão três
anos de casados na quarta, 4 de agosto, na companhia da filha
Bianca e dos familiares.
Os amigos do jornal Nossa Folha felicitam o casal pelas
Bodas de Green Gold!

Evandro e Fernanda
Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Evandro Marcio Batistella e Fernanda Copetti
Batistella festejarão 23 anos de amor e cumplicidade na quinta, 5 de agosto, junto dos filhos Bruno e Diego e familiares.
Da redação do jornal Nossa Folha, seguem os cumprimentos pelas Bodas de Andaluzita!

Daniel e Isabela
Arquivo pessoal

Em Tietê, Daniel Campos e Isabela Sutilo Bete celebrarão
quatro anos de matrimônio na quinta, 5 de agosto, e receberão
os cumprimentos especiais dos pais, dos familiares e dos amigos. A equipe do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas
Bodas de Cristal de Rocha!
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Conheça quem foi o ex-prefeito Angelo Uliana
De garoto simples, passou a jovem empreendedor, depois a grande empresário e, mais tarde, a prefeito de Tietê, eleito em 3 de outubro de 1992
Filho de Luiz Uliana e Giusepina Zulatto Uliana, Angelo
Uliana nasceu, em 3 de agosto
de 1933, em Laranjal Paulista.
Casado com Maria Terezinha
Pires Uliana, teve oito filhos:
Maria Ângela, Maria Cristina,
Luiz Hiládio, José Benedito,
João Carlos, Maria Regina, Angelo Tadeu e Rosângela.
De garoto simples, passou
a jovem empreendedor, depois a grande empresário e,
mais tarde, a prefeito de Tietê, eleito em 3 de outubro de
1992, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), além de um dos maiores incentivadores do esporte
local.
Certa vez, com exclusividade ao jornal Nossa Folha, disse que os insistentes pedidos
durante anos de vários segmentos da sociedade e a oportunidade de prestar serviço
à cidade que o acolheu como
filho foram as razões para se
candidatar a prefeito.
Talvez a lembrança do posto ocupado como prefeito de
Tietê durante quatro anos, a
partir de 1º de janeiro de 1993,
foi, de fato, a maior conquista
pública, mas essa não foi a

única ou nem mesmo a mais
forte lembrança da pessoa
dele. Mais que boas memórias,
o tieteense de coração Angelo
Uliana deixou-nos uma lição.
A lição de como ser um forte
líder!
Não nos referimos aqui
apenas à força de um rapaz de
família simples que começou
a trabalhar cedo, prosperou,
tornou-se respeitado no cenário regional e que ingressou na
vida pública nos anos de 1990,
disputando o Governo de Tietê
e elegendo-se prefeito. Quando
nos referimos à força, escrevemos, também, da força de um
homem que lutou contra uma
terrível e temível doença por
longos meses e que, mesmo
assim, continuava com aquele
sorriso marcante e a determinação de sempre.
Na época em que foi prefeito de Tietê, Angelo Uliana
alterou positivamente a realidade social do município. Bem
ou mal, queiram ou não, foram
quatro anos de consideráveis
ações voltadas à diminuição
das desigualdades sociais,
educacionais e econômicas. Dirão os “críticos ou opositores”
que outros políticos poderiam

Acervo Nossa Folha

Tanto é que, na época da
sua morte, muitos conhecidos
e anônimos foram se despedir do ex-prefeito em missa
de corpo presente realizada
na capela de São Benedito, em
Tietê, celebrada pelo saudoso
cônego Emílio Grando, pelo
padre Valdir Machia Serafim
e também pelo diácono Luiz
Santarossa.
Desde a confirmação da
morte de Angelo Uliana naquela tarde de segunda, Tietê
sente sua partida e a sua falta
enquanto líder de uma cidade.
Aos 78 anos, Angelo Uliana
perdeu a batalha da vida pela

qual tanto lutou.
Naquela triste data morria
um dos melhores prefeitos de
Tietê. As homenagens na capela São Benedito, onde seu
corpo foi velado antes de ser
cremado, chegavam de todos
os cantos. Eram pessoas de todas as idades e classes sociais,
algumas que acompanharam
sua trajetória e muitas outras
que só o conheceram como
prefeito. Na porta da capela,
as palavras da população eram
sinceras e pareciam se combinar em adjetivos que descrevem Uliana: “líder, exemplo,
humildade e honesto”.

BATE-PAPO

Angelo Uliana faleceu, aos 78 anos,
em 6 de fevereiro de 2012
realizar tais feitos. De fato,
outros políticos poderiam fazê-los, é verdade. Aqueles que
estiveram no poder antes ou
os que ainda a ele chegarão,
mas Angelo Uliana os fez e
muito bem feito, feitos que até
agora ninguém fez.

Em 6 de fevereiro de 2012,
apagava-se uma luz. Era a última que víamos o menino
humilde nascido em Laranjal Paulista que tanto brilhou
como grande empresário, líder
político e um dos maiores incentivadores do esporte local.

Perfil entrevista
Jayme Campos
Arquivo pessoal

ESPAÇO ABERTO

Rua do Commércio, retrato de uma época
Por Sergio Flavio Biagioni (in memoriam)
Muito antes das dificuldades com o casamento da filha
mais nova Anita, Fiore opôs resistência ao casamento da filha
Maria Annunciata Dal Colletto
(Annunciatina) por considerá-la doentia e sem condições
para o casamento.
Entretanto, Angelo, o pretendente, filho do mecânico
italiano Pietro Biaggioni, especialista na montagem de máquinas a vapor e morador da
Boa Esperança, em Tietê, não
entendia e chegou até a ameaçar com suicídio se não lhe
fosse concedida a mão de Annunciatina, minha mãe.
Em 1912, ambos se casaram e, dessa união, nasceram
oito filhos, sendo quatro mulheres e, em seguida, quatro
homens. Algum tempo na casa
da Chácara, como faziam todos os filhos de Fiore, Annunciatina e Angelo viveram ainda em Ipaussu, onde Pietro, o
sogro, havia se instalado, mas

os filhos todos nasceram em
Tietê. Retornaram para morar
na casa número 34 da rua do
Commércio, ponto de partida
e inspiração para todo o trabalho que desenvolvi para escrever este livro.
Então, aquela mulher franzina, cujo pai não acreditava
que pudesse procriar, deu à
luz oito vezes, fora alguns
abortos naturais, e cuidou desveladamente dos filhos que
sempre lhe amaram e que a
consideraram uma verdadeira
heroína.
Angelo Biaggioni estabeleceu-se com oficina de ferreiro
e carpinteiro em barracão, situado no Largo da Ponte, sob
a razão de Oficina Progresso
e ali trabalhou anos para sustentar a imensa prole. Em seu
cartão de visitas constava, a
seu pedido, Angelo Biaggioni-Artista. Na verdade, ele era
artista no trabalho com madeiras de lei para fabricação de

carroças de molas e charretes.
Os serviços pesados da
serra, da desempenadeira, do
torno, da forja e da bigorna
não lhe impediam, porém de, à
noite e aos domingos, participar da vida social e cultural da
cidade, onde, por mais de 40
anos, foi presidente da Recreativa e tesoureiro do Comercial
Futebol Clube, além de, mais
tarde, mordomo da Santa Casa
de Misericórdia de Tietê.
Os filhos não lhe seguiram
as pegadas, apenas quando
meninos o ajudavam a picar
carvão, puxar o fole e escriturar contas e correspondências
e outros serviços. Talvez por
ser o mais novo, fui companheiro de minha mãe.
Contava dona Virginia Simonetti que, quando morava no pé do Morro do bairro
Bela Vista, via constantemente
Annunciatina subir o morro
trazendo pela mão menino
pequeno, loirinho e magrinho,

que suava muito pelo esforço
que fazia ao vencer a famosa e
poeirenta ladeira a caminho da
Chácara de Nona.
A partir do ano de 1944,
os filhos Olga, Haydée Marina
(Dedé), Fanny, Vilma, Clóvis
Antonio (Nego), Nilson Ivo, Alvaro Manoel (Caruncho) e eu,
Sergio Flavio (Pexexe), foram
saindo da casa. Olga casou-se com Renato Nitrini, com
quem teve Renata Maria e Maria Elisabete; Vilma casou-se
com Carlos Diniz e, com ele,
teve Olga Maria e Maria Angela; Nego casou-se com Ruth
Rocha e teve Luiz Antonio e
Paulo Roberto; Nilson Ivo casou-se com Neuza Santoro e,
com ela, teve Humberto e Gladys; Caruncho casou-se com
Conceição Cavallaro e teve
Andréa, Angelo e Rodrigo; e eu
me casei com Leny Monteiro e
tivemos Sergio, Márcia e Ana
Lúcia. Dedé e Fanny permaneceram solteiras.

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz Josephina Modanesi Grando. Nascida em
6 de agosto de 1896, na Fazenda Indalécio Costa, Distrito de Cerquilho, Comarca de
Tietê, tendo como pais Domênico Modanesi e Anna Borsoni, ambos italianos e colonos
da fazenda de café.
Em um domingo preparando para lavar uma baciada de
roupas, surpreendentemente
Francisco Grando bateu a sua
porta e pediu-a em namoro.
Assim se conheceram, iniciaram namoro e casaram-se em
5 de junho de 1915. Após estabelecido o matrimônio, Josephina passou a morar com
a família do marido, como era
costume naquela época. Lá,
nasceram oito dos 11 filhos
do casal (seis mulheres e cinco homens).
A família de Francisco
Grando era grande e chegou
a ter quase 100 pessoas vivendo na mesma casa. Josephina contava que, naquela
propriedade, reinava muita
alegria, tanto que, regularmente, tinha muitas festas e
cantorias. Após muitos anos
ali, Josephina, seu marido e
filhos foram morar no bairro
Parque das Árvores.

Mulher humilde, batalhadora e extremamente bondosa, além de profundamente
religiosa (sendo devota de
Nossa Senhora), tinha pouca
escolaridade, porém, fazia
cálculos com rapidez e precisão. Sua psicologia ao conversar com as pessoas era
invejável. Sofreu muito e era
traumatizada devido às mortes violentas na família: seu
irmão com 21 anos foi assassinado por engano e seu pai
morto por ladrões que buscavam dinheiro da venda do
café.
Em 8 de janeiro de 1958,
seu marido Francisco Grando faleceu aos 66 anos. Viúva, continuou sua dedicação,
ajudando filhos e noras a
criarem os netos.
Em seus últimos 10 anos
de vida passou a morar com
a filha Maria e teve uma velhice serena e uma saúde relativamente boa. Visitando suas
filhas em São Paulo, ficou doente. Internada no Hospital
João XXIII, veio a falecer em
20 de junho de 1981, aos 85
anos.
Hoje, seu nome é dado à
Escola Municipal de Educação
Infantil localizada no bairro
Parque das Árvores.

Acervo Deraldo Rodrigues

Jayme Dias de Campos, filho de Fernão Dias de Campos e
Maria Silvia Dias de Campos, nasceu em Tietê, em 12 de junho
de 1989. O irmão da Thais Campos Formigoni e da Ana Paula
Dias de Campos Teixeira está casado com Juliana Oliveira Bettini Santos.
Formado em Gestão Financeira e Logística, atua como operations business development manager na United Foods Corporation (East Brunswick, New Jersey).
Eu sou? Versátil.
Sinônimo de beleza? Caráter.
Cantor e cantora? Cartola e Elis Regina.
Ator e atriz? George Clooney e Paolla Oliveira.
Sonho? Viver e aproveitar o máximo de tudo!
Amor? Minha vida.
Solidão? Medo.
Deus? Bom em todos momentos! Todos, mesmo, inclusive
nos ruins!
Religião? Todas nos levam ao mesmo bem maior.
Filme? Fome de Poder.
Sonho de consumo? Vários! Difícil escolher um!
Defeito? Orgulho.
Qualidade? Comunicativo.
Lugar? Rio de Janeiro.
Lazer? Uma roda de samba.
Qual o livro de cabeceira? Não tenho costume de ler tanto, mas “Encantadores de Vida” me marcou muito. De forma
resumida, este livro trata do cultivo e do cuidado das relações
interpessoais
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seria educador físico.
Momento da vida para repetir? Disney World sempre!
Alegria? Estar sempre rodeado de pessoas.
Tristeza? Não poder estar com todos ao mesmo tempo.
Decepção? Confiar demais nas pessoas.
Receita contra o tédio? Amizade.
Tem saudades do quê? Do intercâmbio em Toronto, no
Canadá, em 2014.
Amizade é? Um grande aprendizado.
Um(a) amigo(a) especial? João Paulo Matteuci.
Palavra que riscaria do vocabulário? Desistir.
Ídolo? Ayrton Senna.
Frase? “Não espere por uma crise para descobrir o que é
importante em sua vida” - Platão.
Nota dez para: a reciprocidade.
Nota zero para: o preconceito.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meu sogro
Celso Bettini. Este é um grande homem!
Planos para o futuro? Poder retribuir por tudo que fizeram
por mim.
Recado? “Há males na vida que vêm para bem.”

ASSINE E ANUNCIE

(15)3282-5133
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Nossa Folha . 62 anos

