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Implantação da
Lei Paulo Gustavo
no município
é discutida em
reunião na Câmara

Um grupo de artistas se reuniu,no último dia 17 de
maio, com membros do Executivo e do Legislativo
Municipal, na Câmara Municipal de Tietê, a fim de

discutir a implantação no município da Lei Paulo Gustavo (195/
2022), que destina recursos a estados e municípios para
fomento de produções culturais. Estiveram presentes
representando o Poder Executivo, o Secretário de Desenvol-
vimento Econômico e Sustentável, Luís Fernando Vidotto
Cestarioli, que está, provisoriamente, liderando a Secretaria
de Turismo e Cultura e também o Secretário de Negócios
Jurídicos, Valter José Consorte. Também marcaram presença
os vereadores Alfredo Melaré (PL) e Júnior Regonha (MDB).

A professora e coreógrafa Anabete Rodrigues De Paula diz
que é essencial que haja comunicação entre o poder público
e os artistas do município. "Esse encontro é muito importante
pra que a gente possa ver no que podemos ajudar, pra que o
município não perca essa verba" argumenta ela.

Espetáculo de dança
apresenta a história do
negro no país e destaca
tecnologia e conhecimentos
trazidos da África

O espetáculo de dança afro-brasileira "Meu
Brasil Brasileiro", que traz à tona a história
do negro no país, será apresentado em seis

diferentes espaços públicos do interior paulista entre
os meses de maio e junho de 2023. A primeira
apresentação acontece no próximo sábado, 20, em
Tietê (R. São Benedito, 367 - Zico Pires). A realização
é da ETC Produtora, com apoio do Geacap (Grupo
Estilo Acrobático Capoeira), Instituto Afropira,
Batuque de Umbigada Mestre Herculano e Coletivo
Anhuma. O projeto foi contemplado pelo ProAc, do
Governo do Estado de São Paulo.                Página 3

Secretários
estiveram nos
órgãos estaduais
Desenvolve São
Paulo e Investe
São Paulo

No último dia 15 os
Secretários de
Administração Paulo

Fuza, de Desenvolvimento
Luis Fernando Vidotto
Cestarioli e de Saúde Pedro
Paludeto Pasin, cumpriram
agenda programada pelo
Prefeito Vlamir Sandei, em
São Paulo, nos órgãos
estaduais Desenvolve São
Paulo e Investe São Paulo.
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Petrobras reduz
em R$ 0,44 valor
do diesel e em
R$ 0,40 da gasolina
Valores dizem respeito à venda para distribuidoras

A Petrobras acaba de anunciar a redução em R$ 0,44
por litro do preço médio do diesel para as distribuidoras,
que passará de R$ 3,46 para R$ 3,02.

Já o preço médio da gasolina será reduzido em R$ 0,40 por
litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78 - valor pago pelas
distribuidoras.

Em nota, a Petrobras destaca que o valor cobrado ao
consumidor final nos postos é afetado por outros fatores como
impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da
distribuição e da revenda.

Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ao lado do ministro
de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defende 'abrasileirar'
preços e anuncia redução no valor dos combustíveis, em
entrevista coletiva em Brasília. Fábio Rodrigues-Pozzebom/
Agência Brasil

Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ao lado do ministro
de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defende 'abrasileirar'
preços e anuncia redução no valor dos combustíveis, em
entrevista coletiva em Brasília. Foto: Fábio Rodrigues-
Pozzebom/Agência Brasil

"A Petrobras recupera sua liberdade de estabelecer preços.
Nos alforriamos de um único e exclusivo fator, que era a
paridade", afirmou o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates
à imprensa, em Brasília.

"Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis", avaliou
o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacando
que hoje é um dia de festa para o governo e para a sociedade.

Gás de cozinha
A Petrobras anunciou também uma redução de 21,3% no

preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo (GLP).
Desde a quarta-feira (17), a Petrobras vende o botijão de 13

quilos de GLP às distribuidoras por um valor, em média, R$
8,97 inferior ao atual. Se as distribuidoras repassarem a economia
integralmente ao consumidor final, o botijão poderá chegar às
residências pelo preço médio de R$ 99,87.

“Esta é a melhor notícia. Baixamos [o preço do botijão] de
R$ 100”, comentou Prates logo após se reunir com o ministro
de Minas e Energia. De acordo com o presidente da Petrobras,
esta é a primeira vez, desde outubro de 2021, que o preço do
botijão de gás vendido às distribuidoras cai abaixo dos R$ 100.

Sargento que
matou colegas
está no presídio
Romão Gomes
Corpos foram sepultados na manhã de terça (16)
em Sorocaba

Os corpos dos policiais militares mortos por um colega
de trabalho foram sepultados na terça-feira (16), por
volta das 10h30, no cemitério Pax, em Sorocaba. O

capitão Josias Justi da Conceição Junior, de 39 anos, e o sargento
Roberto Aparecido da Silva, de 52 anos, trabalhavam na 3ª
Companhia de Polícia Militar de Salto, quando foram atingidos
por disparos de um fuzil. Os dois moravam em Sorocaba.

O velório aconteceu na Ossel da Vila Assis e foi acompanhado
por amigos, familiares e diversas autoridades policiais. O
secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo,
Guilherme Derrite, esteve no local no velório e no sepultamento.
O capitão Justi era casado e deixa dois filhos, uma menina de 5
e um menino de 3 anos. O sargento Roberto da Silva também
era casado e deixa três filhos, de 15, 18 e 29 anos.

O autor do crime, o sargento PM Cláudio Henrique Frare
Gouveia está preso. Ele foi levado na madrugada de terça-
feira (16) para o presídio militar Romão Gomes, exclusivo
para recolher policiais militares que cometeram crimes. Ele
passaria por audiência de custódia durante a tarde, mas
passou mal e foi levado ao ambulatório médico do presídio. A
audiência foi adiada para a próxima segunda-feira, 22, até
segunda ordem, de acordo com informações do Tribunal de
Justiça Militar de São Paulo (TJMSP).

Em decisão unânime, TSE
cassa mandato de Dallagnol

Ministros consideraram que ex-procurador pediu
exoneração para escapar de punição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu na terça-
feira (16) declarar o deputado Deltan Dallagnol
(Podemos-PR) inelegível por oito anos e cassar seu

mandato com base na Lei da Ficha Limpa. A votação foi
unânime, mas ele ainda pode recorrer.

Os ministros concluíram que a candidatura do ex-procurador
da República, que coordenou a força-tarefa da Operação
Lava Jato em Curitiba, foi irregular. Ele foi eleito com 344.917
votos, a maior votação no Paraná. Pela decisão, os votos
recebidos vão para a legenda.

A Lei da Ficha Limpa proíbe magistrados e membros do
Ministério Público de lançarem candidatura se tiverem pedido
exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de
processos disciplinares. A restrição vale por oito anos. Na
legislação não há referência, no entanto, a outras classes de
procedimentos administrativos.

Os ministros analisaram duas ações. Uma delas foi proposta
pela Federação Brasil da Esperança, do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT). O processo afirma que, embora não
respondesse a processos disciplinares quando pediu
desligamento do Ministério Público Federal (MPF), Deltan
Dallagnol era alvo de reclamações administrativas e
sindicâncias e que esses procedimentos são 'equiparados'.

"Havia admissibilidade ou ao menos não havia arquivamento
sumário, ou seja, os indícios permitiam o processamento e a
responsabilização nesses autos se eventualmente comprovada
a situação", argumentou o advogado Luiz Peccinin, que
representa a Federação Brasil Esperança, antes da votação.

Quando pediu exoneração, em novembro de 2021, o então
procurador era alvo de reclamações e sindicâncias por
suspeita de grampos clandestinos, violação de sigilo funcional,
improbidade administrativa, abuso de poder e quebra de
decoro. Uma delas havia sido aberta a pedido do Superior

Tribunal de Justiça (STJ) para apurar se Dallagnol investigou,
sem autorização, a movimentação patrimonial de ministros
da Corte.

O Partido da Mobilização Nacional (PMN), que também
pede a inelegibilidade do ex-procurador, o acusa de pedir
exoneração 'muito antes do momento exigido pela legislação
eleitoral' para evitar que os procedimentos administrativos
avançassem no Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), ou seja, para burlar as regras de inelegibilidade.

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia rejeitado os
pedidos. O Ministério Público Eleitoral também considerou a
candidatura do ex-procurador regular.

O advogado Leandro Rosa, que representa Dallagnol nos
processos, argumentou que o ex-procurador teve o 'cuidado'
de procurar o CNMP antes de pedir exoneração e defendeu
os procedimentos administrativos pendentes na época não
poderiam levar à sua demissão.

Voto do relator – O ministro Benedito Gonçalves, relator
dos processos, disse que a intenção de manobrar a Lei da
Ficha Limpa foi 'cristalina' e 'capciosa'. Ele foi acompanhado
por todos os colegas.

"Referida manobra, como se verá, impediu que os 15
procedimentos administrativos em trâmite em CNMP, em seu
desfavor, viessem a gerar processos administrativos
disciplinares que poderiam ensejar a pena de aposentadoria
compulsória ou perda do cargo", afirmou.

Um dos argumentos citados no voto é que Dallagnol já havia
sido punido com censura e advertência quando pediu
exoneração e que essas sanções seriam consideradas 'maus
antecedentes' em outros procedimentos administrativos, o que
na prática aumentaria a chance de demissão.

Outro ponto levado em consideração foi a antecedência
com que Dallagnol pediu desligamento do MPF. O então
procurador deixou a instituição em novembro de 2021, quase
um ano antes da eleição. A legislação eleitoral exige uma
'quarentena' de apenas seis meses.

"O pedido de exoneração teve o propósito claro e específico
de burlar a incidência da inelegibilidade", afirmou Gonçalves.
"Foram inúmeras as apurações iniciadas com esteio em
indicações robustas de práticas irregulares." (Estadão Conteúdo)

O crime – O crime ocorreu por volta das 9h de segunda-
feira (15) dentro da 3ª Companhia de Polícia Militar de Salto,
na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Segundo o
boletim de ocorrência, um PM contou que um sargento,
identificado como Gouveia, invadiu a base armado com um
fuzil. Em seguida, pediu que todos saíssem do local e entrou
em uma sala. Logo na sequência, a testemunha disse ter
ouvido três disparos.

Ainda conforme o BO, o autor dos disparos se entregou para
outro sargento, que também retirou a arma dele. Segundo a
PM, as razões do duplo homicídio ainda serão esclarecidas.
“Todas as providências de Polícia Judiciária Militar estão em
andamento e a Corregedoria acompanha as apurações”,
informou a PM.

O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Cláudio
Aparecido Silva, disse que casos de violência, como o ocorrido
em Salto, evidenciam um adoecimento das tropas policiais e
sugeriu que “a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o
Governo do Estado de São Paulo e os comandos das polícias,
junto à Ouvidoria, realizem uma força-tarefa e façam um estudo
aprofundado que ouça a base dos trabalhadores, as corporações
e especialistas”. (Jornal Cruzeiro do Sul)
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Espetáculo de
dança apresenta a
história do negro
no país e destaca
tecnologia e
conhecimentos
trazidos da África
Projeto "Meu Brasil Brasileiro" foi contemplado pelo
ProAc e passará por seis cidades paulistas

O  espetáculo de dança afro-brasileira "Meu Brasil
Brasileiro", que traz à tona a história do negro no país,
será apresentado em seis diferentes espaços públicos

do interior paulista entre os meses de maio e junho de 2023. A
primeira apresentação acontece no próximo sábado, 20, em Tietê
(R. São Benedito, 367 - Zico Pires). A realização é da ETC
Produtora, com apoio do Geacap (Grupo Estilo Acrobático
Capoeira), Instituto Afropira, Batuque de Umbigada Mestre
Herculano e Coletivo Anhuma. O projeto foi contemplado pelo
ProAc (Programa de Ação Cultural), do Governo do Estado de
São Paulo.

Com o intuito de apresentar um repertório de atividades para
auxiliar professores e gestores de ensino fundamental e médio,
focado na implementação da Lei 10.639/03, que completou 20
anos, substituída pela Lei 11.645/08 (que estabelece a inclusão
do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileiras nas
escolas), garantindo o acesso de toda população a este
conteúdo, "Meu Brasil Brasileiro" destaca a tecnologia e o
conhecimento trazidos do continente africano, que ajudaram no
crescimento do país.

A história é contada em oito atos por trinta artistas, entre
dançarinos, músicos e uma atriz, que interpreta uma professora
que transforma o público em seus alunos, intercalando com
apresentações de tradições afro-brasileiras, como dança
guerreira, dança tribal, maculelê, puxada de rede, batuque de
umbigada, ijexá, baião, samba-reggae, samba-enredo e capoeira.

Com 1h40 de duração, o espetáculo é aberto a toda a
população, com o foco em receber professores, gestores e
alunos de escolas públicas. Traz à tona uma pesquisa que
possibilita uma outra visão sobre a história do Brasil a partir das
manifestações tradicionais afro-brasileira.

Cidades e oficinas – "Meu Brasil Brasileiro" passará por Tietê

(20/5), Capivari (27/5), Campinas (28/5), Rio Claro (3/6),
Piracicaba (4/6) e Americana (25/6). Além da apresentação do
espetáculo, serão realizadas duas oficinas em cada cidade, de
maculelê e percussão com o bloco afro. Todas as atividades
são gratuitas.

História – O projeto "Meu Brasil Brasileiro" foi iniciado em
2016 com aulas de capoeira, dança afro e musicalização. Em
2019 tornou-se também um espetáculo, desenvolvido pelo
Mestre Marquinho e pela musicista Elaine Teotonio.

Mestre Marquinho completou 35 anos de idade, dos quais 30
foram dedicados à Capoeira. Foi formado por seu pai, Mestre
Valter que iniciou na capoeira nos anos 1970 e tem como legado
ter filhos, genros, noras, netos e sobrinhos são envolvidos com
a capoeira. Em 2002, a família criou o Geacap (Grupo Estilo
Acrobático Capoeira).

Elaine Teotonio iniciou suas aulas de música e realizou suas
primeiras apresentações aos 13 anos, iniciando efetivamente
sua carreira aos 18. Em 2005, começou a dar aula de música
particular e em escolas de ensino fundamental, levando às salas
de aulas as bandinhas de sucata. Hoje, está à frente do
AfroEcologia, uma proposta de ritmos afros executadas com
grupo (bate-lata) e o Bloco Afropira, que apresenta ritmos afro-
brasileiros como baião, Ijexá, samba-reggae e samba.

O casal se conheceu em 2012 e, a partir do mesmo ano, eles
desenvolveram diversas ações culturais e sociais, entre elas, o
Festival Afropira (considerado o maior encontro afro de

Piracicaba, que chega à 10ª edição), o Potência Afro – A União
dos Eventos Afros do Interior Paulista (que reúne as cidades
contempladas neste projeto) e o Fenacapi.

Programação:
15h - Oficina de Percussão com Professora Elaine - Gratuito com vagas
limitadas. 16h - Oficina de Maculelê com Mestre Marquinho - Gratuito com
vagas limitadas. 18h – Apresentação do espetáculo "Meu Brasil Brasileiro" -

Entrada gratuita e limitada.
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Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

EDUCANDÁRIO ROSA MÍSTICA, C.N.P.J. 46.905.766/0001-16, é uma
associação civil, de direito privado, sem fins econômicos e lucrativos, de
natureza beneficente e filantrópica, de caráter educacional, cultural, de
saúde e de assistência social, que tem por finalidade prestar assistência
social e pastoral, promover a educação, prestar assistência à saúde,
prestar serviços de assistência à infância, à adolescência, à juventude,
a adultos e idosos, promover eventos sociais, culturais e religiosos, que
se rege pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.
A Entidade é considerada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto Federal
de 28 de abril de 1998, Estadual pela Lei 9414 de 07 de junho de 1996,
Municipal pela Lei 1318 de Outubro de 1977, registrada no CEAS pela
Resolução nº 145, Certif icado de Fins Filantrópicos nº
44.006.00441722000/11, com sede situada junto a  Rua Tenente Gelás,
nº 992, Município de Tietê, CEP 18530-000, Estado de São Paulo.

Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMON
STRAÇÕES CONTÁBEIS:

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2022, a Entidade adotou
a Lei n° 11.638/2007, Lei No. 11.941/09 que alteraram artigos da Lei No.
6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras.
As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às
práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da
informação contábil, Resolução CFC No. 1.374/11 (NBC TG ESTRUTURA
CONCEITUAL), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, Resolução CFC No. 1.185/
09 (NBC TG 26 (R3)), que trata da Apresentação das Demonstrações
Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem
Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução n° 1.409/12 que aprovou a
ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, que estabelece
critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento
das transações e variações patrimoniais, de estruturação das
demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas
em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

Nota 3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalente de Caixa: Conforme determina a Resolução do
CFC No. 1.296/10 – Demonstração dos Fluxos de Caixa que aprova a
NBC TG 03 (R2) e Resolução do CFC No. 1.185/09 – Apresentação
Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo
representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem
como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez
de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que
estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;
b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão
demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos
rendimentos pro-rata até a data do balanço;
c) Redução ao Valor Recuperável de Ativos: Não houve no presente
exercício desvalorizações significativas, que justifiquem ajustes conforme
determina a Resolução CFC nº 1.292/10 – NBC TG 01 (R3) – Redução ao
Valor Recuperável de Ativos;
d) Ajustes a Valor Presente: Os Ativos e Passivos de longo ou de
curto prazo que sofreram efeitos relevantes estão ajustados a valor
presente, tomando-se por base a data de origem da transação. A Entidade
apresenta as suas contas contábeis em conformidade com a Resolução
1.151/09 – NBC TG 12;
e) Depreciações: Foram calculadas pelo método linear às taxas
admitidas pela legislação em vigor, levando em conta a vida útil-econômica
dos bens;
f) Amortizações: Foram calculadas pelo método linear às taxas
admitidas pela legislação em vigor;
g) Apuração do Resultado: Adotado Regime de Competência. Os
rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas
realizações estão reconhecidas no resultado;
h) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o
encerramento do exercício seguinte são classificados como circulante a
partir de então são classificados não circulante.
i) Ativo Imobilizado: Adoção a NBC TG 27 1.177/09 Ativo Imobilizado.
j)  TG 37 1.306/10 Adoção Inicial das Normas Internacionais de
Contabilidade e TG 43 1.315/10 Adoção Inicial das NBC Ts Convergidas
em 2009.

Nota 4 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS
As Provisões de Férias e Encargos foram provisionadas com base nos
direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Nota 5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)
O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original. A
depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que
levam em conta o tempo de vida útil estimado dos bens.

Nota 6 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)
Estão representadas pelo seu valor nominal, original e representa o saldo
credor de fornecedores em geral, obrigações fiscal-empregatícias,
tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Nota 7 - SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS
A entidade recebeu e aplicou no ano de 2022 Auxílios e Subvenções do
Poder Público e Convênios com Pessoas Jurídicas, demonstradas a seguir:

Nota 8 - DOAÇÕES
A entidade recebeu no ano de 2022 Doações de Pessoas Físicas e/ou
Jurídicas em dinheiro e/ou produtos, demonstradas a seguir:

Nota 9 - CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA
Em vista das alterações constantes da Lei 9.732/98 e Lei 8.212/91, foram
introduzidas mudanças que visam limitar a Isenção (Imunidade) das
Contribuições à Seguridade Social – INSS e Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social - COFINS. Entretanto, em se tratando de entidade de
fins filantrópicos está imune da quota patronal de previdência social, e
ainda, protegida pela l iminar concedida na ação direta de
inconstitucionalidade n.º 2028-5 de 14/7/1999. Após análise detida pela
Administração e seus consultores jurídicos, o entendimento é que a
exigência é inconstitucional, indevida e remota a possibilidade de perda.
Portanto, embora esses valores sejam calculáveis, decidiu-se não constituir
provisão para esse fim.
A Entidade, a título de demonstração, vem evidenciando suas contribuições
sociais usufruídas com base na Lei 8.212/91 em sua redação primitiva.
Esses valores, anuais, equivalem a Isenção (Imunidade) Usufruída – INSS
e COFINS, e é demonstrada em Contas de Compensado.

Nota 10 - DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL

Gratuidade Assistencial Social 2021
Entidade: Educandário Rosa Mística
CNPJ: 46.905.766/0001-06

Abrangência Territorial: Município de Tietê – Bairro Centro e atende
algumas famílias dos bairros vizinhos, pertencentes a São Paulo.

Projeto: Programa – Semeando Futuro

Custo Próprio do Projeto: R$ 272.870,69.

O valor de R$ 272.870,69 acima representa o custo do Programa – Semeando
Futuro, que abrange o projeto, subsidiado exclusivamente com recursos
próprios, ou seja, deste valor estão exclusos os valores custeados através
de Auxílios, Subvenções ou Convênios. Destaca-se que os usuários da
assistência social do “Educandário Rosa Mística” não contribuem com
nenhum tipo de mensalidade.
Serviço de Proteção Social Básica – fortalecimento dos vínculos familiares
e comunitários e o desenvolvimento de relações de afetividade,

Cicília de Sousa Arantes – Presidente – CPF: 099.216.008-16

Ivete Aparecida Paiola – Tesoureira – CPF: 048.066.138-35

Odair Aparecido Brunelli Pico – LF Contabilidade S/S
Contador CRC 1SP289635/O-8 – CPF: 012.523.598-45

solidariedade e respeito mútuo. Possibilitar a ampliação do universo
informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã. Estimular a participação na vida pública
do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da
realidade social e do mundo contemporâneo. Contribuir para a inserção,
reinserção e permanência do jovem no sistema educacional através da
acolhida, orientações e encaminhamentos a rede de proteção social,
realização de reuniões socioeducativas, capacitações, visitas
domiciliares e principalmente pela oferta de oficinas culturais, artísticas,
esportivas e lúdicas.

Nota 11-CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
A aplicação dos recursos em gratuidades atendeu o que preceitua a
Constituição Federal no Art.195, III., § 7º , que concede a isenção da
Contribuição Social ( INSS ) às entidades beneficentes de assistência
social que atendem as exigências estabelecidas em lei ao Art.40 do
Decreto nº 8242/2014, artigo 29 da Lei nº 12.101/2009.

Nota 12 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
O resultado de 2022 deverá ser incorporado ao Patrimônio Social em
conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução
1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) em especial o item 15 que
descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser incorporado
ao Patrimônio Social.

Tietê - SP, 31 de dezembro de 2022.
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Acesse www.radiocidadefmtiete.com



PEQUENOS ANÚNCIOS & CLASSIFICADOS
INDICADOR PROFISSIONAL

MAURO CAMARGO PONTES
CIRURGIÃO-DENTISTA - CRO 33448

Rua Lara Campos, 643 - (15) 3282-1184

- Restaurações
- Restaurações estéticas

- Próteses em geral (dentaduras)
- Clareamento dentário

- Atendimento de urgência 24 horas

SIMONE COLENCI GOLDONI
OAB/SP 232.023

CAUSAS CÍVEIS - TRABALHISTAS

ADVOGADA
Rua Lara Campos, 484 - Centro

Tietê-SP – Telefone (15) 3282-6039

Rua Lara Campos, 484
Fone (15) 3282-7816

Cel.: (15) 99769-8223

Cel.: (15) 99114-2344

Cel.: (15) 99724-8327

DIVERSOS Tietê, 20 de maio de 2023   n O DEMOCRATA  6

CUIDADOR DE IDOSO – Com experiência e tempo para tratar
de idosos. Tratar com Simone pelos fones (15) 99754-7196
ou pelo 3282-4635.

LAVA-SE E PASSA ROUPA EM CASA – Tratar com Simone
pelos fones (15) 99754-7196 ou pelo 3282-4635.

ALUGA-SE  – Chácara no Shangri-lá, com casa, 2 quartos e
suíte com área de churrasqueira e psicina. Tratar com o
proprietário, fone 99713-2191.

Alugo apartamento –  Praia Grande - Bairro Aviação para
temporada. Tratar Whats: 9.9704-8330, com Lopes.

Precisa-se – Casal para trabalhar em chácara, com
experiência. Tratar 9.9122-5657.

CARTEIRA DIGITAL IAMSPE
A Subcomissão Consultiva Mista Municipal do IAMSPE
de Tietê, informa sobre o procedimento atualizado
para obter a carteirinha digital. Inicialmente é
necessário ter cadastro para acessar a carteirinha
digital. Para realizar o cadastro acesse http://
www.iamspe.sp.gov.br/espaco-do-usuario/cadastro  
 O IAMSPE solicita que seus usuários mantenham
seus dados cadastrais em dia junto ao Recursos
Humanos, como endereço, telefone próprio ou de
contato e e-mail próprio.
Informações podem ser obtidas pelo e-mail do Núcleo
de Cadastro do IAMSPE: cadastro@iamspe.sp.gov.br

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO IAMSPE
Agora você pode emitir a sua carteirinha digital pelo
site do IAMSPE sem precisar sair de casa. A carteirinha
física não será mais impressa e foi substituída pela
digital.   A tela para emissão da carteirinha digital pode
ser acessada http://www.iamspe.sp.gov.br/espaco-do-
usuario/cadastro/cartao-de-identificacao-iamspe/
 basta seguir o passo-a-passo abaixo. Siga a
orientação: 

Lourdes Prestes Dal Pozzo
Presidente da SCCMM - Tietê

SHOPPING DOS
CELULARES

* Celular – Tablets – Iphones – GPS *
Consertos em Geral e desbloqueios

Rua Antonio Nery, 553 – Centro

Fone 3285-2080 zap 99708.2070

eletrolopes@hotmail.com

Binho Pinturas

Portões

Grades

Escadas

Celular: 15 99814-1294

CONSERTOS EM GERAL

Residenciais e comerciais

NOTAS DE FALECIMENTOS
ANGELICA APARECIDA DOMINGUES RODRIGUES – Faleceu em Tietê, em 14
de maio, Angelica Aparecida Domingues Rodrigues, aos 61 anos. Falecida era casada
com Francisco Carlos Rodrigues e deixou os filhos Denise, Vera Lucia, Josiane e Silvana,
além de demais familiares. Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

JOSÉ DE PAULA MOREIRA – Faleceu em Cerquilho, em 15 de maio, José de Paula
Moreira, aos 56 anos. Falecido deixou os filhos Jonata e Willian Gabriel, além de demais
familiares. Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Parque Municipal de Cerquilho.

MARIA ADELAIDE VIDOTTO PISSINATTO – Faleceu em Piracicaba, em 15 de
maio, Maria Adelaide Vidotto Pissinatto, aos 67 anos. Falecida era solteira e deixou
demais familiares. Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação,
sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

OTAVIO GIACOMAZZI – Faleceu em Tietê, em 15 de maio, Otavio Giacomazzi, aos
82 anos. Falecido era casado com Maria Celia V. Giacomazzi e deixou os filhos Marcos
Otávio e Juliano, além de demais familiares. Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili
e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

VENDER SALES DOS SANTOS – Faleceu em Cerquilho, em 4 de maio, Vender Sales
dos Santos, aos 30 anos. Falecido era solteiro e deixou demais familiares. Seu corpo foi
velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no
Cemitério Parque Municipal de Cerquilho.

MARIA JANAURA DA SILVA SERAFIM – Faleceu em Sorocaba, em 5 de maio,
Maria Janaura da Silva Serafim, aos 84 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos
Francisco, Aparecida e Dileuza (in memoriam), além de demais familiares. Seu corpo foi
velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no
Cemitério Parque Municipal de Cerquilho.

RUFINO CAMARGO ROSA – Faleceu em Cerquilho, em 6 de maio, Rufino Camargo
Rosa, aos 86 anos. Falecido era viúvo e deixou os filhos Helena, Vera, José, Vanderlei,
Suzana, Solange (in memoriam), Lourdes e Antônio, além de demais familiares. Seu
corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação,
sepultado no Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho.

ARACI BERNADETE DENARDI SÔNEGO – Faleceu em Cerquilho, em 9 de maio,
Araci Bernadete Denardi Sônego, aos 66 anos. Falecida era casada com Antônio Dorival
Sônego e deixou os filhos Arildo e Ana Dalva, além de demais familiares. Seu corpo foi
velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no
Cemitério Municipal Antigo de Cerquilho.

LUZIA APARECIDA POPULIM DE LIMA – Faleceu em Sorocaba, em 9 de maio,
Luzia Aparecida Populim de Lima, aos 78 anos. Falecida era casada com Jayme Francisco
de Lima e deixou os filhos Anderson, Fernando e Sandra, além de demais familiares. Seu
corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação,
sepultado no Cemitério Parque Municipal de Cerquilho.

HAROLDO PEREIRA – Faleceu em Cerquilho, em 11 de maio, Haroldo Pereira, aos 72
anos. Falecido era casado com Maria de Lourdes Dessotte Pereira e deixou os filhos
Evandro e Helen, além de demais familiares. Seu corpo foi velado no Velório Municipal
de Maristela e, após recomendação, sepultado no Cemitério da Saudade Laranjal Paulista.

MARIA DE LOURDES TEODORO – Faleceu em Cerquilho, em 11 de maio, Maria de
Lourdes Teodoro, aos 72 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Telma, Sandro e
Selma, além de demais familiares. Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de
Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque Municipal de Cerquilho.

LUIZ LEONEL FOGAÇA – Faleceu em Cerquilho, em 12 de maio, Luiz Leonel Fogaça,
aos 75 anos. Falecido era solteiro e deixou demais familiares. Seu corpo foi velado no
Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério
Municipal Antigo de Cerquilho.

MARIA MASSUKI SPESSOTO – Faleceu em Tietê, em 12 de maio, Maria Massuki
Spessoto, aos 86 anos. Falecida era viúva e deixou o filho Rogério, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula Tietê e, após recomendação, sepultado
no Cemitério Municipal de Tietê.

IVAN HENRIQUE DE SOUZA – Faleceu em Cerquilho, em 13 de maio, Ivan Henrique
de Souza, aos 48 anos. Falecido era divorciado e deixou a filha Luana, além de demais
familiares. Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Parque Municipal de Cerquilho.

EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS – Faleceu em Capão Bonito, em 15 de maio, Everaldo
José dos Santos, aos 62 anos. Falecido era casado com Rita de Cassia Silva dos Santos
e deixou as filhas Denise e Débora, além de demais familiares. Seu corpo foi velado no
Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério
Parque Municipal de Cerquilho.

SUZANA PAES RODRIGUES – Faleceu em Cerquilho, em 15 de maio, Suzana Paes
Rodrigues, aos 71 anos. Falecida era casada com Antônio Rodrigues e deixou os filhos
Paulo, Ricardo e Olinda, além de demais familiares. Seu corpo foi velado no Velório
Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho.

JUDITE DIAS MACHADO DOS SANTOS – Faleceu em Tietê, em 15 de maio, Judite
Dias Machado dos Santos, aos 84 anos. Falecida era viúva de Josefino Mendes dos
Santos e deixou os filhos Maria, Ereni, José Maria, Arlete, Moacir, Elizete, Deuza,
Terezinha, Eliete, Valmir e Maria Conceição, além de demais familiares. Seu corpo foi
velado no Velório Grupo De Paula Tietê e, após recomendação, sepultado no Cemitério
Municipal de Tietê.

ROBSON RODRIGUES – Faleceu em Cerquilho, em 16 de maio, Robson Rodrigues,
aos 38 anos. Falecido era solteiro e deixou demais familiares. Seu corpo foi velado no
Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério
Parque Municipal de Cerquilho.

ELISEU ZARATTINI – Faleceu em Tietê, em 16 de maio, Eliseu Zarattini, aos 85 anos.
Falecido era casado com Silva Zarattini e deixou demais familiares. Seu corpo foi velado
no Velório Grupo De Paula Tietê e, após recomendação, sepultado no Cemitério
Municipal de Tietê.
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A entregadora Viviane Maria de Souza Teixeira, que foi presa
por causa de um mandado de prisão por tráfico de drogas em
Laranjal Paulista, relatou que foi agredida na cadeia pelo menos
duas vezes. A primeira agressão teria ocorrido ainda na Casa de
Custódia, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, assim
que foi presa, e a segunda já na Casa Prisional Santo Expedito,
em Bangu, para onde foi transferida. Viviane estaria com
hematomas no rosto e no corpo, com um corte no queixo e
precisou passar por atendimento médico. Ela estaria ainda
desenvolvendo quadro depressivo. A advogada da entregadora,
Prisciany Serra de Sousa, confirmou as agressões e disse que
já solicitou providências para o caso. Na quinta-feira (18), a 1ª
Vara da Comarca de Laranjal Paulista, pediu explicações à Casa
Prisional Santo Expedito, em Bangu, e determinou o envio de
laudos de saúde da entregadora em até 15 dias.

Entregadora virou ré - Também na quinta-feira (18), Viviane
Maria de Souza Teixeira virou ré no processo por tráfico de
drogas aberto contra ela em Laranjal Paulista, em 2016. O
processo voltou a ter andamento na Justiça depois que Viviane
foi localizada no Rio de Janeiro. Isso aconteceu quando a
entregadora foi agredida por uma ex-jogadora de vôlei de praia,
juntamente com outros entregadores, e o caso ganhou
notoriedade. Viviane foi indiciada por tráfico de drogas em julho
de 2016. Na ocasião, ela foi presa com 12 porções de maconha,
dinheiro, anotações e dois aparelhos celulares. A entregadora
está presa desde o dia 24 de abril, no Rio de Janeiro, quando
compareceu à 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea, para prestar
depoimento sobre a confusão com Sandra Mathias, a ex-atleta
de vôlei, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Na ocasião, Viviane
se entregou para cumprir o mandado judicial do Tribunal de
Justiça.

Confusão - Viviane é a pessoa que aparece sendo mordida
por Sandra Mathias no vídeo que circulou pelas redes sociais.
Apesar disso, não apresentou queixa contra a ex-atleta na
delegacia. Em depoimento, Sandra Mathias alegou que teria sido
alvo de homofobia e agredida por Viviane, o que não foi
demonstrado nas imagens, em que o entregador Max Ângelo
dos Santos aparece tentando separar a briga entre as duas.

A Polícia Rodoviária de Tatuí prendeu, na tarde do último dia
11, dois caminhoneiros suspeitos de passarem por três praças
de pedágio sem pagar. A dupla também transportava cargas
sem nota fiscal e acima do peso permitido. Conforme o registro
policial, o flagrante ocorreu após a concessionária que
administra a Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP-127)
informar que dois caminhões haviam se evadido dos pedágios
de Buri e Capão Bonito. Diante da denúncia, policiais realizaram
um cerco no posto de cobrança de Tatuí, na altura do quilômetro
129. Da mesma forma, a dupla ultrapassou a barreira, mas foi
alcançada pelos policiais. Durante a abordagem, foi constatado
que os caminhoneiros não possuíam notas fiscais e que, um
deles, não tinha Autorização Especial de Trânsito (AET). A Polícia
Rodoviária identificou ainda que os dois veículos transportavam
cargas além do peso permitido pela legislação. Os veículos
foram apreendidos e os motoristas levados ao plantão policial
de Tatuí.

A Polícia Rodoviária registrou no último dia 13, um caso de
tráfico de drogas na Rodovia Castelo Branco (SP-280). O fato
ocorreu no estacionamento de um posto de combustível de
grande circulação, já no município de Pardinho. De acordo com
boletim de ocorrência, policiais rodoviários entraram no pátio do
posto, quando os suspeitos aceleraram uma caminhonete GM
S/10 em uma atitude suspeita. O veículo foi abordado. Ainda
segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil, três paraguaios,
sendo dois homens e uma mulher, foram detidos pela Polícia
Rodoviária. Foi encontrada a quantia de 64 quilos de cocaína no
tanque de combustível do carro. O trio confessou que levaria a
droga de Foz de Iguaçu para São Paulo. Não sabiam, porém,
quem era o detentor do entorpecente. A ocorrência foi apresentada
no plantão policial de Botucatu. Os indiciados ficaram à
disposição da justiça.

Em Itapetininga, dois indivíduos foram presos após serem
flagrados com porções de cocaína, na noite do último dia 13.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar
localizou uma casa do Jardim Brasil que era usada embalar
entorpecentes. Durante a vistoria, os policiais encontraram
246 microtubos de cocaína, 600 gramas da droga à granel e
mais de 4 mil microtubos vazios. Uma balança e cadernos de
anotações também foram apreendidos. Os dois homens que
estavam no local foram presos e levados ao plantão policial,
onde permaneceram à disposição da Justiça.

Em ocorrência registrada na segunda-feira (15), a Polícia Militar
Rodoviária prendeu em flagrante dois homens bolivianos que
transportavam 8,4 quilos de skunk e cocaína em malas no
bagageiro de um ônibus de viagem, na rodovia Castello Branco,
em Itu. A equipe do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv)
realizava patrulha pela região, quando viu um ônibus de viagem.
O veículo havia partido de Puerto Suarez (Bolívia) e estava indo
sentido Rio de Janeiro (RJ) quando foi abordado pelos agentes.
Durante a fiscalização, os policiais encontraram duas malas que
pertenciam a dois passageiros. Nelas foram encontrados 3,05
quilos de cocaína e 5,35 de skunk, que juntos totalizaram 8,4
quilos da droga. Os suspeitos foram detidos e encaminhados à
Delegacia de Polícia Federal de Sorocaba.

A Polícia Civil prendeu na manhã do dia 16), um homem
envolvido com o caso da agência de viagens de Araçoiaba da
Serra, na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS). Na última
segunda-feira (15), durante ação para o cumprimento de
mandado de prisão expedido pela Justiça, a Polícia já tinha
prendido uma mulher, de 63 anos, em sua residência, no bairro
Barreiro, em Araçoiaba. Ela seria a dona da agência de viagens.
Conforme a Polícia Civil, em 2018 a investigada realizou a venda
de uma série de pacotes de viagens para o Caribe, mas
ninguém conseguiu viajar e centenas de pessoas foram
lesadas.

A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (16), a Operação
Lutcha, que apura fraudes em benefícios previdenciários, na
capital paulista e no município de Itaquaquecetuba. De acordo
com a corporação, os crimes começaram a ser praticados no
ano passado e já prejudicaram cerca de 22 mil segurados. Em

nota, a PF informou que, para aplicar os golpes, a quadrilha
utilizou dispositivos eletrônicos que permitiram o acesso remoto
aos sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a
obtenção de dados e senhas de servidores. Tal estratégia tornou-
se possível pelo envolvimento de funcionários de uma agência
do órgão no município de Tatuapé, que agora também estão sob
investigação. Estima-se que o rombo aos cofres públicos gerado
pelos crimes chegue a R$ 1 bilhão. Os suspeitos devem
responder por estelionato previdenciário, associação criminosa
e corrupção passiva. As investigações tiveram ajuda da
Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista
e do INSS.

O policial que invadiu a base da PM e matou colegas em
Salto teria tido a escala de trabalho mudada tempos antes,
coincidindo com os horários da esposa, que também é PM.
Segundo a defesa, a mudança e problemas no ambiente de
trabalho teriam motivado o ataque. O advogado do policial,
Rogério Augusto Dini Duarte, contou que uma das vítimas, o
capitão Josias Justi da Conceição Junior, comandante da PM
em Salto, trocou a escala de seu cliente, o sargento Gouveia.
Com isso, a agenda acabou confrontando com a escala da
esposa, que também é policial militar. Além disso, disse que o
sargento se dizia "perseguido".

A audiência de custódia do sargento Claudio Henrique Frare
Gouveia, marcada inicialmente para a quarta-feira, 17, foi adiada
para a próxima segunda-feira, 22, até segunda ordem, de acordo
com informações do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo
(TJMSP). O adiamento ocorreu após Gouveia passar mal e
precisar ser internado. Segundo o TJMSP, o sargento Gouveia foi
levado ao Centro Médico e não tem previsão de alta. Enquanto
aguarda a audiência de custódia, ele está detido no Presídio
Romão Gomes. Caso haja melhora, a sessão pode ocorrer antes
de segunda.

A Polícia Civil de Botucatu registrou na madrugada de quinta-
feira, dia 18, uma grande apreensão de drogas. A ação foi
executada pela equipe da DISE (Delegacia de Investigação
sobre entorpecentes). Segundo informações, a equipe da DISE,
comandada pelo Delegado Paulo Buchignani, abordou um
veículo VW Gol na Rodovia Marechal Rondon em Anhembi. O
carro era conduzido por um morador de Botucatu. No interior
do veículo, os policiais localizaram meio quilo de crack e 6
quilos de maconha. O condutor confessou que trazia a droga
de Piracicaba para Botucatu, segundo boletim de ocorrência.
O homem abordado ainda disse que um apartamento na região
do Lavapés em Botucatu era mantido exclusivamente para
armazenar as drogas. No local foram encontrados
aproximadamente 2,7 mil porções individuais de crack e
cocaína e um quilo de cocaína bruta. O condutor abordado
ficou foi levado posteriormente à cadeia de Itatinga. A Polícia
Civil deve investigar agora outros envolvidos no esquema.
Participaram da ação os policiais da DISE Delegado Paulo
Buchignani, os investigadores Basseto, João, Alexandre,
Castilho e Margareth, além do Escrivão Bruno.

A Câmara de Santa Bárbara d'Oeste elevou os subsídios dos
vereadores e do presidente da Casa em 72% daquela Casa, a
partir de 2025. No caso dos vereadores, os salários saltarão dos
atuais R$ 8.966,82 para R$ 15.422,93. Já especificamente em
relação ao presidente da Câmara, o subsídio, que atualmente é
de R$ 10.082,99, será de R$ 17.342,76. Como justificativa para o
reajuste, os parlamentares citaram que os novos valores são
razoáveis, perto do aumento inflacionário dos últimos anos.

A Câmara de Mairinque também aprovou um aumento de
quase 40% no salário dos vereadores daquele município. O
projeto de lei foi votado e aprovado por unanimidade, em menos
de um minuto, sem discussão. Com isso, o subsídio dos
parlamentares municipais, que antes era de R$ 6 mil, passa a
ser de R$ 8.393,40 e o do presidente da Câmara que é de R$
6.500,00, passará para R$ 9.092,85.

Eleições 2024, algumas pesquisas não profissionais, aquelas
que não são registradas, que são feitas por telefone em bairros
e em algumas empresas, já estão rodando em algumas redes
sociais. Os nomes são sempre os mesmos, porque não existem
as pré-candidaturas reais. Já que as convenções municipais
serão ano que vem. Nos últimos dias, segundo fontes, a atual
vice-prefeita Ana Madureira foi notada trabalhando para as
próximas eleições. Na sua participação política, nas duas vezes
que foi candidata a vice-prefeita, venceu as duas, ela é pé quente.

E os cargos de comissionamento, que são quatorze, estão
dando o que falar. Nessa semana a administração chamou
mais alguns apadrinhados, que foram indicados por candidatos
a vereador, por outros partidos contrários, são indicações de
candidato a vereador bem votado e que deverão ser candidatos
a vereador apoiando o grupo do prefeito. Como disse um
deputado de direita, já falecido “é dando que se recebe”.

E a Fait foi realizada, com uma super lotação de pessoas da
cidade e da região. O que pesa agora é o seguinte, talvez o mais
prejudicado poderá ser o comércio da cidade. É que o gasto foi
enorme na festa, pois, estava muito caro, desde o
estacionamento, a entrada e os comes e bebes, uma fortuna,
cartão de crédito então nem se fale, na hora passa batido e
depois? O que não dá para entender é que alguns vereadores
fizeram vistas grossas, por não fiscalizaram a festa em geral. Até
alguns vereadores foram vistos na Fait, o local é público, a
Prefeitura diz que não gastou nada, o dinheiro foi embora da
cidade. Agora fica a pergunta quem vai pagar a conta da energia,
a água, limpeza, funcionários públicos que ajudaram na arena,
não teve custo? Por muito menos que isso, no último governo do
ex-prefeito Melaré, que também não havia custo para o município,
a justiça embargou a festa, e não foi realizada e mesmo assim,
o ex-prefeito foi condenado, perdeu os direitos políticos e ainda
por cima está sendo executado por uma multa alta, já que nesse
processo já transitou em julgado.

Faltam 591 (deu urso... apresentam uma longevidade que
varia de 25 a 40 anos), dias para sabermos quem será o
candidato a prefeito apoiado pela atual administração.

Perguntar não ofende: Quanto custou o aluguél do recinto da
Fait para a empresa que fez os shows?
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Festa das Nações
de Cerquilho tem
shows definidos
Uma das festas mais tradicionais da cidade está de volta

no mês de junho. Nos dias 16, 17 e 18, acontece a 13ª
edição da Festa das Nações de Cerquilho no Centro

de Eventos "Cidade das Rosas", promovida pela Prefeitura de
Cerquilho e Fundo Social de Solidariedade.

O evento é referencia cultural, não apenas pela diversidade
da culinária, mas também pelas apresentações de shows musi-
cais e pelas comidas típicas servidas pelas barracas represen-
tadas por vários países. Como é tradição, cada barraca benefi-
ciará uma entidade da cidade: Rotary Club, Lar São José, Lions
Club, Instituto Anglicano Bom Pastor, Santa Casa de Miseri-
córdia, Casa das Crianças, Fundo Social, EMEF "Profª Lavínia
Sanson", EMEI "Monteiro Lobato", EMEF "Luiza (Eliza) Cor-
radi", Escola Municipal de Educação Especial (EMEBE) e Fi-
bertex (a empresa irá dividir seus lucros com as entidades par-
ticipantes).

A organização divulgou a relação das atrações musicais. Na
abertura, dia 16, se apresentará no palco, ABBA MAJESTÄT
e BEE GEES WAY, shows que combinam vocais impressio-
nantes, com musicalidade ao vivo de alta qualidade e, na mes-
ma noite (16), haverá a apresentação da Banda Makros, após
22 anos. Da formação inicial, o baterista Magrão Mello, o bai-
xista Afonso Alves (Negão) e o guitarrista e vocalista Edmur
Tauhyl; para completar nos vocais Paulinho Gomes e, nos te-
clados, Leandro Kpela. No sábado, dia 17, será a vez do cantor
Léo Maia, filho do Rei do Soul Music, Tim Maia, que herdou
dele a sua voz e presença de palco.

Aos dois anos já dormia entre os rolos de fios nos ensaios de
seu pai e da banda Vitória Régia. Quem também estará se apre-
sentando na festa no dia 17 (sábado), é o cantor Fernando Lima,
com o melhor do sertanejo, um artista conterrâneo, que vem
sendo reconhecido no meio sertanejo, desde o ano de 2008.Fe-
chando a programação de shows, dia 18 (domingo), show com
Denão e Banda Mete a Mão na Massa, com o melhor do Sam-
ba, para todos os públicos, resgatando sucessos dos anos 70,
80, 90 e da atualidade.

Walcyr Carrasco, autor
global de “Terra e Paixão”,
estará em Jumirim

Escritores, atores, artistas e público em geral
de toda a região terão neste sábado (20/05/23)
uma rara oportunidade: estar diante do
premiado escritor, e autor de novelas de
sucesso na Globo, Walcyr Carrasco.

Diferente de grandes eventos, como Bienais do
Livro, em que o acesso ao artista nem sempre é
possível, a “Biblioteca Culturando - Flamboyant

das Artes” proporcionará uma experiência muito mais
próxima e intimista do escritor com o público, a exemplo
do evento de inauguração, em março deste ano, com o
consagrado escritor Ignácio de Loyola Brandão.

Segundo Pablo Civitella, diretor executivo do Projeto
Culturando, “será uma inédita passagem do escritor pela
região e uma oportunidade ímpar para tirar foto, pegar
autógrafo, presenteá-lo com sua obra ou bater um papo
sobre sua arte enquanto tomam um ‘café do sitio’”.

Nascido em Bernardino de Campo, no interior de São
Paulo, Walcyr é inspiração aos artistas da região, reunindo
prêmios como o Jabuti e o Emmy Internacional
(equivalente ao Oscar da TV mundial). Seis de suas obras
estão disponíveis na biblioteca Culturando, que é a única
do Estado com acervo exclusivamente formado por obras
de autores nascidos no interior de São Paulo.

O evento acontecerá neste sábado, 20 de maio, das 12h
às 18h na Biblioteca Culturando. Além da roda de
conversa com Walcyr Carrasco, o evento contará também
com a interação de autores da região no “café do sítio” e
na feira do livro, contação de histórias com Matheus
Provazi e apresentação musical de Erich Cobrah. Os
primeiros a chegarem ganharão cupom de desconto para
utilizar na aquisição de livros da feira.

O evento será aberto ao público, com entrada gratuita e
classificação livre. A “Biblioteca Culturando – Flamboyant
das Artes” é uma realização do Governo do Estado de
São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, ProAc Edital e Projeto Culturando.




